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11народно ЗдраВљЕ у ТЕориЈи и Пракси

рецензиje

Мо но гра фи ја „Oчување жи вот не сре ди не, еко ло шки ри зи ци по на род но 
здра вље и уче шће здрав стве ног си сте ма у ин те гри са ној за шти ти“ са др жи две 
це ли не. Пр ви део је: Очу ва ње жи вот не сре ди не, еко ло шки ри зи ци по јав но 
здра вље и уче шће здрав стве ног си сте ма у ин те гри са ној за шти ти и по де љен је 
на те о рет ски и прак тич ни део. Те о рет ски део је на пр вих 56 стра на мо но гра-
фи је и са др жи 6 те мат ски одво је них по гла вља. Прак тич ни део има 26 стра на 
и то увод ни део ко ји се од но си на КМЕ и 4 по гла вља.

Дру ги део мо но гра фи је је: Зна чај кон ти ну и ра ног и про це ду рал ног ру ко во-
ђе ња ме ди цин ским от па дом у свим здрав стве ним уста но ва ма. Овај део има 32 
стра не по де ље не на увод ни део за КМЕ, 4 по гла вља и Упит ник за са мо про це ну 
функ ци о ни са ња ме наџ мен та ме ди цин ског от па да (ба зи ра но на пре по ру ка ма 
СЗО).

Ова мо но гра фи ја на мо де ран и аде ква тан на чин све о бу хват но тре ти ра из-
у зет но ак ту ел не про бле ме да на шњи це и то не са мо за ме ди ци ну. По сма тра ју ћи 
еко ло шки аспект ути ца ја на здра вље љу ди са ви ше аспе ка та да је ком плек сну 
сли ку окру же ња у ко јем жи ви мо и ра ди мо. Ути ца ји еко ло шких фак то ра на 
љу де су из у зет но зна чај ни, мно го стру ки и ја ки па је нео п ход но да кроз ова кве 
пу бли ка ци је бу ду до ступ ни ме ди цин ској јав но сти. 

Про блем от па да све ви ше до би ја на зна ча ју. Ме ди цин ски от пад је ме ђу 
нај зна чај ни јим вр ста ма от па да и има нај ве ћи ути цај на здра вље љу ди. Из у зет-
но је ва жно да ме ди цин ски рад ни ци бу ду пра вил но ин фор ми са ни о зна ча ју и 
трет ма ну ме ди цин ског от па да ка ко би мо гли да ак тив но уче ству ју у про це ду-
рал ном ру ко во ђе њу истог. У овој мо но гра фи ји је пре зен ти ра но све што је од 
су штин ског зна ча ја за пра ви лан трет ман ме ди цин ског от па да у здрав стве ним 
уста но ва ма, као и осно ве ко је је да ла СЗО.

Стил пи са ња је ја сан и ра зу мљив, са др жај из у зет но ак ту е лан, за ни мљив 
и ва жан па пре по ру чу јем ову мо но гра фи ју за штам пу и упо тре бу не са мо за 
већ на ве де не КМЕ већ и за струч на и на уч на уса вр ша ва ња ме ди цин ских рад-
ни ка-ле ка ра, раз ли чи тих спе ци ја ли за ци ја.

ре цен зент
Проф. др Не ла Ђо но вић
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На на шем го вор ном под руч ју ско ро да не ма по себ не књи ге о осно ва ма и 
на чи ни ма ре ша ва ња про бле ма еко ло шких ри зи ка по јав но здра вље у прак си. 
За то је јед ним де лом од го вор на не за хвал ност са ме те ме, али сва ка ко и не-
по сто ја ње са гла сно сти ка да је у пи та њу ова про бле ма ти ка. Ова мо но гра фи ја 
ће по ну ђе ним ре ше њи ма по мо ћи струч ња ци ма ка ко здрав стве них та ко и 
не здрав стве них про фи ла у обла сти ко ју је СЗО де фи ни са ла као јед ну од при о-
ри тет них. Она ће до при не ти да се бр же и бо ље ре ша ва ју кон крет ни про бле ми 
у јав ном здра вљу.

Кон цеп циј ски за ми шље на да да од го во ре на је дан од нај и за зов ни јих про-
бле ма са ко ји ма се су сре ће мо у сва ко днев ној прак си али и да по ста ви но ва 
пи та ња ко ја ће и на да ље оку пља ти струч ња ке раз ли чи тих про фи ла, би ће 
зна ча јан ори јен тир здрав стве ним рад ни ци ма свих про фи ла у ре ша ва њу иза-
зо ва у сва ко днев ној прак си. Ис пу ња ва ју ћи овај за да так, зна чај но ће до при не-
ти ква ли те ту ра да здрав стве них рад ни ка и здрав стве них уста но ва у це ли ни. 
Мо но гра фи ја под на сло вом „Oчување жи вот не сре ди не, еко ло шки ри зи ци по 
на род но здра вље и уче шће здрав стве ног си сте ма у ин те гри са ној за шти ти“ још 
јед ном по твр ђу је да су со ци јал на ме ди ци на и епи де ми о ло ги ја еклек тич не на у-
ке, и да ши ро ка обра зо ва ност ауто ра омо гу ћа ва да се на стру чан на чин од ре ди 
ве о ма ва жна уло га за ко но дав ства и оста лих ак те ра у на ве де ној про бле ма ти ци. 
Ко ри сни ци мо но гра фи је ће сте ћи ком пе тент ност из ове обла сти што је у скла ду 
са са вре ме ним ди дак тич ким кон цеп том. 

Мо но гра фи ја по све ће на очу ва њу жи вот не сре ди не, еко ло шким ри зи ци ма 
по јав но здра вље и уче шћу здрав стве ног си сте ма у здрав стве ној за шти ти об ра-
ђу је ак ту ел ни про блем жи вот не сре ди не, еко ло шке ри зи ке по јав но здра вље са 
ак це том на еко ло ги ју и кон цепт одр жи во сти раз во ја, по све ћу ју ћи за слу же ну 
па жњу раз ма тра њи ма ве за ним за жи вот ну сре ди ну као си стем, раз во ју еко ло-
шке све сти, упра вља њу при род ним ре сур си ма, кон цеп ту одр жи во сти раз во ја, 
ра чу нар ским hard wa re-има као от па ду бу дућ но сти.

Уоча ва ју ћи зна чај фи зич ког, хе миј ског и би о ло шког окру же ња, зна ча јан 
сег мент је по све ћен сло же ним пој мо ви ма око ли не, еко ло шко-здрав стве ним 
про бле ми ма у XIX и XX вeку ис ти чу ћи зна чај ка те го ри ја еко ло шке из ло же-
но сти и спе ци фич но сти град ске сре ди не. Ком плек сна уло га ток си ко ло ги је и 
еко ло шког здра вља као и при ме на ин тер вен ци ја у на род ном здра вљу пред ста-
вље на је на са вре мен и ком пе тен тан на чин из два ја ју ћи по себ ну уло гу др жа ве 
и ва же ће ле ги сла ти ве.

Ши ро ку обра зо ва ност и из над све га струч ност по твр ђу ју по себ но пре-
зен то ва ни ра ди о ло шки иза зо ви на род ног здра вља пред ста вље ни кроз број не 
од го во ре и ди ле ме апо стро фи ра ју ћи ве зу пре вен тив не и кли нич ке мед ци не са 
пред ло же ним ре ше њи ма и ме ра ма.
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Ста вља ју ћи еко ло шко и про фе си о нал но здра вље у фо кус ин те ре со ва ња 
ауто ри иден ти фи ку ју ри зи ке еко ло шког и про фе си о нал ног из ла га ња са кон-
крет ним пред ло зи ма за де ло ва ње и ак ци ју. 

Проф. др Ве сна Пан то вић
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еко ло ги ја и кон цепт  
одр жи во Сти раз во ја

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

За шти та и уна пре ђе ње чо ве ко ве сре ди не је зна ча јан гло бал ни про блем са-
вре ме ног дру штва и ње го во ре ша ва ње, ини ци ра из ме ђу оста лог и про на ла зак 
на чи на за ра ци о нал но и ком плек сно ко ри шће ње при род них ре сур са, на чи на 
за во ђе ње ак тив не де мо граф ске по ли ти ке, раз ви ја ње и уна пре ђе ње ме ђу на-
род не са рад ње у обла сти на уч них ис тра жи ва ња. Но ви од нос пре ма жи вот ној 
сре ди ни, као и пре о бра жај ду ха са вре ме не сфе ре ра да по ста је им пе ра тив. Циљ 
је да се по ка же да кон цеп ци ја одр жи вог раз во ја, ну ди мо гућ ност хар мо нич ног 
раз во ја (1). 

Чо ве чан ство је да нас кон фро ти ра но мно штвом ег зи стен ци јал них кри за, 
ме ђу ко ји ма еко ло шка кри за за у зи ма по себ но ме сто. До са да чо век ни је био у 
ста њу да ство ри је дан иде а лан си стем ци ви ли за ци је и да из бег не кри зна ста ња 
тог си сте ма. Еко ло шка свест пред ста вља нео п ход ну осно ву да љег, одр жи вог 
раз во ја за шти те жи вот не сре ди не. За јед но са зна њи ма и ве шти на ма, обез бе ђу је 
осно ву за по ме ра ње у ве ће си сте ме, ши ре ци ље ве и со фи сти ци ра ни је раз у ме-
ва ње узро ка, ве за и по сле ди ца ко ји вла да ју у жи вот ној сре ди ни (2,3). 

За га ђе ност и за шти та жи вот не сре ди не већ ви ше де це ни ја пред ста вља ју 
ве о ма зна ча јан про блем чо ве чан ства, без об зи ра на тре нут ни сте пен раз во ја 
дру штва и про из вод них сна га у по је ди ним де ло ви ма на ше пла не те. По сто је-
ћи про бле ми се на ме ћу на у ци на гла ше ном ак ту ел но шћу и акут но шћу и све се 
ја сни је до ла зи до за кључ ка, да здра ве жи вот не сре ди не не ма пре ви ше, да су 
број ни еле мен ти у њој угро же ни, да је сте пен са мо ре гу ла ци је не ких обје ка та 
не зна тан и да јед ном по ре ме ће ни еко ло шки од но си, го то во ни чим и ни ка да 
не мо гу би ти до ве де ни у пр во бит но ста ње. Пла но ви, про гра ми и ак ци је ње не 
за шти те и уна пре ђе ња су гло бал ни про блем, узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да 
сло бод не, из вор не и не за га ђе не жи вот не сре ди не има све ма ње, а угро же не, 
де гра ди ра не и де ва сти ра не све ви ше (4). 

У XXI ве ку, дру штво се су о ча ва са сле де ћим гло бал ним про бле ми ма (5):
оште ће њем би ос фе ре и ње ним еко си сте ми ма, •	
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огром ним бро јем ста нов ни ка - пре ко 6 ми ли јар ди са прог но зом удво-•	
стру ча ва ња до 2020. го ди не,
ис цр пљи ва њем и ума ње њем ко ли чи на мно гих из во ра ми не рал них и •	
енер гет ских си ро ви на, 
за га ђе њем и де гра да ци јом ме ди ју ма: ва зду ха, во де и зе мљи шта,•	
гло бал ним про ме на ма кли ме, •	
уни ште ним вр ста ма биљ ног и жи во тињ ског све та и да љим угро жа ва-•	
њем би о ди вер зи те та, 
бес кућ ни штвом јед не че твр ти не свет ског ста нов ни штва, •	
оште ће њи ма људ ског здра вља и угро жа ва њи ма жи во та, •	
ве ли ким ко ли чи на ма от па да у сва три агре гат на ста ња.•	

За раз ли ку од ег зи стен ци јал них кри за про шло сти, где је чо век био угро-
жен углав ном при род ним ка та стро фа ма, епи де ми ја ма, ра то ви ма, кри зе да на-
шњи це не по ти чу од при род них не по го да ко је су про стор но огра ни че не, већ 
од гло бал ног не скла да у идеј но-ма те ри јал ном сми слу чи та ве ин ду стриј ске 
ци ви ли за ци је. 

До са да чо век ни је био у ста њу да ство ри је дан иде а лан си стем ци ви ли за-
ци је и да из бег не кри зна ста ња тог си сте ма. При сту пи ре ша ва њу овог про бле ма 
се раз ли ку ју у на у ци, а не ки од њих су:

пре ла зак при вред них си сте ма из пер ма нент ног ра ста у ста ци о ни ра-1. 
но ста ње,
из град ња еко ло шке све сти код љу ди, 2. 
уво ђе ње со ци јал них про гра ма,3. 
при ме на тех нич ких ме ра (нпр. фил те ри, елек трич ни ауто мо би ли и 4. 
сл.),
са мо ре гу ла ци о на спо соб ност при ро де и ин вен тив на сна га чо ве ка, ко ји 5. 
ће сва ки про блем бла го вре ме но пре по зна ти и аде кват но ре ши ти. 

За са да не ма ин те грал них си стем ских сту ди ја, ко је би раз ја сни ле пра ве 
ди мен зи је ових про бле ма, као и ре ал не мо гућ но сти њи хо вог ре ше ња. 

жи вот на Сре ди на као Си СтеМ

Жи вот на сре ди на као област ис тра жи ва ња на по чет ку XXI ве ка, при вла чи 
па жњу на уч ни ка раз ли чи тих стру ка. Они че сто до де та ља ис тра жу ју раз ли чи-
те про стор не под си сте ме жи вот не сре ди не, ко ји од сли ка ва ју и кон кре ти зу ју 
раз ме ре и ци ље ве њи хо вог про у ча ва ња. Жи вот на сре ди на се раз ма тра че сто 
као си стем уза јам но по ве за них си сте ма: при род на сре ди на, со ци јал на сре ди на, 
стам бе на сре ди на, кул тур на сре ди на, ин фор ма тив на сре ди на. У за ви сно сти 
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од раз ме ра и ци ље ва ис тра жи ва ња, мо гу ће је по сма тра ти жи вот ну сре ди ну 
по је ди ног чо ве ка (нпр. ка би не ко смо на у та), по ро ди це (нпр. стан, ку ћа са при-
па да ју ћим пла цем), гру пе љу ди (нпр. ста нов ни штво ур ба ног квар та), це ло куп-
ног чо ве чан ства (6,7). 

Прак тич на по тре ба је да се по сма тра ју и кон кре ти зу ју раз ме ре и ци ље ви 
њи хо вог про у ча ва ња (8):

Ан тро по ге на сре ди на, ко ја се по сма тра као при род на сре ди на са про-1. 
ме на ма усло вље ним људ ским ак тив но сти ма. 
Ква зи при род на сре ди на, као си стем пре у ре ђен од стра не чо ве ка (кул-2. 
тур ни), при род ни пеј заж ко је је ство рио чо век.
Ур ба на сре ди на, као ком би на ци ја при род них усло ва и гра ђе вин ско 3. 
ар хи тек тон ских фор ми, ко ја ства ра прет по став ке за при вред ну и 
жи вот ну ак тив ност чо ве ка и за јед но са њом ути че на со ци јал но ор га-
ни зо ва ње чо ве ка.
Стам бе на сре ди на, ко ју чи не усло ви жи во та у стам бе ним про сто ри ја-4. 
ма, ком плек сна је и укљу чу је фи зич ке, хе миј ске, би о ло шке, со ци јал не 
и пси хо ло шке фак то ре. Она се фор ми ра спољ ним ути ца јем, у од но су 
на про сто ри ју (са о бра ћај на бу ка, хе миј ски фон и сл.), ути ца јем гра-
ђе вин ских кон струк ци ја и њи хо вом за штит ном об ра дом, фак то ри ма 
жи вот не ак тив но сти и со ци јал ним фак то ри ма (од но си у по ро ди ци, 
из ме ђу су се да, ста на ра и сл.).
Кул тур на сре ди на, ко ју чи не усло ви за по сто ја ње ма те ри јал но-ду-5. 
хов не сфе ре жи во та љу ди, ко ја об у хва та пред мет не ре зул та те људ ске 
ак тив но сти, на ци о нал не и ет нич ке осо би не фор ми ра не ве ко ви ма, 
као и људ ске сна ге и спо соб но сти, ко је се ис по ља ва ју кроз људ ску 
ак тив ност.
Сре ди на на се ље них ме ста, ур ба на сре ди на, град ска и се о ска, као 6. 
ком би на ци ја ве штач ки ство ре них жи вот них усло ва: пу те ви, тро то а ри, 
ку ће, са ни тар на ин фра струк ту ра, ме зо кли ма гра да и сл.
Рад на сре ди на, ко ју чи не фи зич ки, хе миј ски и би о ло шки усло ви у 7. 
про из вод ним про сто ри ја ма. Фор ми ра ју је спољ ни при род ни и ан тро-
по ге ни ути ца ји, ути ца ји це ло куп не ин ду стриј ске зо не, са о бра ћа ја и 
сл., усло ви на рад ном ме сту, усло ви у за јед ни ци са со ци јал ном и пси-
хо ло шком сре ди ном у ко лек ти ву.
Со ци јал но-пси хо ло шка сре ди на, ко ју чи не од но си из ме ђу љу ди и сте-8. 
пен па жње јед них пре ма дру ги ма, уза јам но по што ва ње или обр ну то, 
не по што ва ње, ин те рес или рав но ду шност у од но су на за јед нич ку 
ствар и пре ма ус пе си ма сва ког чла на ко лек ти ва, је дин ство или раз-
ли чи тост уку са, те жњи, при о ри те та.
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Со ци јал но-еко ном ска сре ди на, ко ју чи не од но си ме ђу љу ди ма и њи хо-9. 
вим гру па ма. Об у хва та со ци јал не фак то ре, пси хо ло шке, со ци о ло шке, 
де мо граф ске, кул тур не, ет нич ке, еко ном ске и др (9).

раз вој еко ло Шке Све Сти

Иако је бри га о за шти ти при ро де од у век по сто ја ла, до раз во ја еко ло шке 
све сти до ла зи по ста вље њем пр вих те о ри ја о жи вот ној сре ди ни, ко је се ве зу ју 
за дру гу по ло ви ну XVI II ве ка. Од та да до да нас, из два ја мо сле де ће те о ри је о 
жи вот ној сре ди ни: те о ри ја бен та ми ста, мал ту зи јан ства, гра ни це ра ста гло бал-
не рав но те же, ор ган ског ра ста, пре о бра жа ја ме ђу на род ног по рет ка, по сто ја ног 
ста ња, ни воа жи во та, по стин ду стриј ског до ба, де цен тра ли за ци је дру штве ног 
си сте ма, гло бал ног ма те ма тич ког мо де ла (кон цеп ту ал ног мо де ла) би ос фе ре, 
еко ло шке по ли ти ке, те о риј ске по став ке еко ло шких ди мен зи ја и мно ге дру ге. 

Те о ри ја бен та ми ста, за сни ва ла се на те жњи за по бољ ша њем хи ги јен ских 
усло ва ста но ва ња у рад нич ким на се љи ма, ма хом по диг ну тих у бли зи ни ин ду-
стриј ских по го на и ру дар ских ко по ва. Не до ста так те о ри је бен та ми ста огле дао 
се у при сту пу обез бе ђи ва ња са мо што ефи ка снијх усло ва ра да. 

Те о ри ја мал ту зи јан ства, скре ну ла је па жњу на про блем ра ста људ ске по пу-
ла ци је. По ла зи ла је од кон ста та ци је да се људ ска по пу ла ци ја бр же по ве ћа ва ла 
(ге о ме триј ска про гре си ја), од про из вод ње сред ста ва за жи вот (ари ти ме тич ка 
про гре си ја). Те о ри ја је пред ла га ла кон тро лу ра ђа ња, по себ но си ро ма шних кла-
са, што је иза зва ло мно го број не по ле ми ке пре ма мал ту зи јан ству, као крај ње 
не ху ма ном од но су пре ма људ ској по пу ла ци ји. Та ко се као про тив те жа раз вио 
по крет „нео мал ту зи јан ство“ шти те ћи пра ва по пу ла ци је не раз ви је них и зе ма-
ља у раз во ју. Де це ни је по сле те о ри је мал ту зи јан ства, од ли ко ва ла је по ја ча на 
ин ду стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја, по гор ша на на прет ком тех но ло ги је и де-
мо граф ским ра стом, ко ји су до ве ли до по ра ста по тро шње енер ги је, при род них 
ре сур са и хра не. 

Сре ди на XX ве ка, од ли ку је се да љим то ком ин тен зив ног ин ду стриј ског 
раз во ја ве ли ког бро ја зе ма ља у све ту, као и раз во јем ин ду стриј ске и ко му нал не 
ин фра струк ту ре. Та ко је Р. Кар сон, по кре ну ла но ви по крет за за шти ту жи вот не 
сре ди не, ко ји је пред ста вљао апел чо ве чан ству, да сма њи упо тре бу пе сти ци да 
у по љо при вре ди. Ме ђу тим, Р. Кар сон ни је уочи ла, да су гло бал ни еко ло шки 
про бле ми, на ко је су ука зи ва ле те о ри је се дам де се тих и осам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, до жи ве ле кул ми на ци ју у раз ви је ним зе мља ма све та (10).

Пр ва кон фе рен ци ја Ује ди ње них на ци ја о жи вот ној сре ди ни, одр жа на је у 
Сток хол му 1972. го ди не и пред ста вља ла је пре крет ни цу у од но су чо ве чан ства 
пре ма жи вот ној сре ди ни. До не та је сток холм ска де кла ра ци ја, ко ја је ука за ла на 
алар мант но ста ње ква ли те та жи вот не сре ди не и ис так ну та ну жност пра ће ња 
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ње ног ква ли те та, тро ше ња ре сур са, по сле ди ца за га ђе но сти на људ ско здра вље, 
при ро ду, биљ ни и жи во тињ ски свет. Пе ти јун, као пр ви дан одр жа ва ња кон фе-
рен ци је у Сто хло му, про гла шен је Свет ским да ном за шти те жи вот не сре ди не. 
У пе ри о ду од 1972. го ди не до де ве де се тих го ди на XX ве ка, по ја вио се ве ћи број 
те о ри ја и по кре та о за шти ти жи вот не сре ди не, ко је ни су пре шле оквир те о ри-
је гра ни це ра ста и сток холм ске де кла ра ци је.  Го ди не 1997. у Кјо ту је око 50 
зе ма ља пот пи са ло „Оквир ну кон вен ци ју Ује ди ње них на ци ја о кли мат ским 
про ме на ма“, чи ји је циљ спре ча ва ње и сма њи ва ње еми си је отров них га со ва, 
пре све га угљен-ди ок си да, ко ји се сма тра ју глав ним узроч ни ци ма по ра ста 
тем пе ра ту ре на Зе мљи, од но сно ства ра ња ефек та „ста кле не ба ште“. До са да 
су про то кол ра ти фи ко ва ле Аустри ја, Бел ги ја, Дан ска, Фин ска, Не мач ка, Грч ка, 
Ир ска, Ита ли ја, Лук сем бург, Шпа ни ја, Швед ска и Ује ди ње но Кра љев ство Ве ли-
ке Бри та ни је, Се вер на Ир ска, Нор ве шка, Мал та, Ру му ни ја и Сло вач ка. Је дан од 
сва ка ко зна чај них ко ра ка је и тај што је про то кол ра ти фи ко вао и Ја пан, је дан 
од ве ли ких свет ских за га ђи ва ча (11). 

Упра вЉа Ње при род ниМ ре СУр Си Ма

У са вре ме ној ли те ра ту ри оп ште је при хва ће на кла си фи ка ци ја ре сур са 
на људ ске, фи зич ке и при род не. При род ни ре сур си су ге о ло шке и би о ло шке 
вред но сти ко је се ди рект но или ин ди рект но мо гу ко ри сти ти или упо тре би ти, 
а има ју ре ал ну или по тен ци јал ну вред ност. Упра вља ње при род ним ре сур си ма 
зна чи и при ла го ђа ва ње си стем ским ме ра ма и тр жи шним усло ви ма на ни воу 
др жа ве, ува жа ва ње при о ри те та у во ђе њу ин ве сти ци о не по ли ти ке, бри гу о уса-
вр ша ва њу ка дро ва и ор га ни за ци ји ра да, уво ђе њу у прак су нај но ви јих на уч них 
са зна ња, при ме ну но вих тех но ло ги ја и ко нач но, ду го роч но пла ни ра ње раз во ја, 
та ко да се по шту ју по сту ла ти одр жи вог раз во ја.. 

По сто је две ка те го ри је ре сур са: 
Нео б но вљи ви ре сур си: ге о ло шки ре сур си (ми не рал ни ре сур си ру де 1. 
ме та ла, не ме та ла и енер гет ски ре сур си: угаљ, наф та и гас) и зе мљи-
ште. 
Об но вљи ви ре сур си: жи ви свет, во да, ва здух, сун че во зра че ње, енер-2. 
ги ја ве тра и енер ги ја пли ме. 

Об но вљи ви ре сур си има ју моћ ре ге не ра ци је, али уко ли ко ин тен зи тет 
об на вља ња не пре ва зи ла зи тем по ко ри шће ња, упо тре ба ових ре сур са мо же 
би ти вре мен ски огра ни че на. Нео б но вљи ви ре сур си фор ми ра ни су у дав ној 
ге о ло шкој про шло сти и за њи хо во ства ра ње би ли су по треб ни ми ли о ни го ди-
на. На рав но, код ове вр сте ре сур са пре се мо же го во ри ти о нај ра ци о нал но јем 
екс пло а ти са њу, не го о одр жи вом ко ри шће њу. 
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Одр жи во ко ри шће ње при род них ре сур са под ра зу ме ва стро го пла ни ра ње 
и упра вља ње по сто је ћим ре зер ва ма, у сми слу по тре ба при вред ног раз во ја. 
Одр жи во ко ри шће ње об но вљи вих ре сур са је оба ве зно и њи ме се мо ра стро го 
упра вља ти и кон тро ли са ти, док је за нео б но вљи ве ре сур се ве о ма ва жан са вре-
мен при ступ у обла сти њи хо вог одр жи вог ко ри шће ња, а углав ном се сма тра да 
је њи хо во одр жи во ко ри шће ње не мо гу ће. 

Основ ни кон цеп ти у про це њи ва њу ре зер ви при род них ре сур са су: 
До ка за не ре зер ве об у хва та ју ле жи шта ко ја су већ от кри ве на и ко ја се •	
екс пло а ти шу.
Услов не ре зер ве су ле жи шта ко ја су већ от кри ве на али њи хо ва екс пло-•	
а та ци ја ни је еко но мич на.
Хи по те тич ке ре зер ве су оне за ко је се мо же прет по ста ви ти да ће у бу-•	
дућ но сти би ти про на ђе не у под руч ји ма ко ја су да нас са мо де ли мич но 
ис пи та на и ак ти ви ра на. 
Спе ку ла тив не ре зер ве се на ла зе у до са да још не ис та же ним обла сти ма, •	
а за ко је по сто ји прет по став ка да има ју по вољ не ге о ло шке усло ве.

Ква ли тет про це ње них до ка за них ре зер ви за ви си од ве ћег бро ја фак то ра: 
еко ном ски фак то ри, •	
рас по ло жи ва тех ни ка и тех но ло ги ја,•	
тра жња за ре сур си ма, •	
тро шко ви про из вод ње и пре ра де, •	
це на ре сур са и про из во да ко ји се из њих до би ја ју, •	
по ли тич ки фак то ри. •	

Пре не што ви ше од де сет го ди на, Свет ска ко ми си ја за жи вот ну сре ди ну 
и раз вој, по зна ти ја као Брун тлен до ва ко ми си ја, об ја ви ла је из ве штај „На ша 
за јед нич ка бу дућ ност“, ко јим се ука зу је на опа сност по чо ве ка и пла не ту, од 
по ли ти ке еко ном ског ра ста без узи ма ња у об зир мо гућ но сти ре ге не ра ци је 
Зе мље. Ова ко ми си ја де фи ни ше одр жи ви раз вој као: „Раз вој ко јим се ис пу ња-
ва ју по тре бе са да шњо сти, без ус кра ћи ва ња мо гућ но сти бу ду ћим ге не ра циј ма 
да за до во ље сво је по тре бе“. Свет ски ли де ри су на Са ми ту о Зе мљи у Рио де 
Жа не и ру 1992. го ди не усво ји ли пре по ру ке Брун тлен до ве ко ми си је, а је дан 
од ре зул та та са ми та би ла је „Аген да 21“, ко јом се да ју пре по ру ке за одр жи во 
упра вља ње зе мљи шним, вод ним и шум ским ре сур си ма. 

Упра вља ње, зна чи и при ла го ђа ва ње си стем ским ме ра ма и тр жи шним 
усло ви ма на ни воу др жа ве, ува жа ва ње при о ри те та у во ђе њу ин ве сти ци о не по-
ли ти ке, бри гу о уса вр ша ва њу ка дро ва и ор га ни за ци ји ра да, уво ђе њу у прак су 
нај но ви јих на уч них са зна ња, при ме ну но вих тех но ло ги ја и ко нач но, ду го роч но 
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пла ни ра ње раз во ја та ко да се по шту ју по сту ла ти одр жи вог раз во ја, у скла ду са 
го ре на ве де ном де фи ни ци јом Брун тлен до ве ко ми си је. 

Пла ни ра ње, пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих и нај све о бу хват ни јих, по 
спек тру про бле ма ко је тре ба ре ша ва ти. У вре мен ском сми слу, на јед ном по лу 
су опе ра тив ни пла но ви ко ји се ба ве пи та њи ма шта тре ба ра ди ти у на ред них 
не ко ли ко да на, а на дру гом по лу, мо гу би ти стра те шки пла но ви за план ске хо-
ри зон те од сто ти ну и ви ше го ди на. У про стор ном сми слу, по сло ви пла ни ра ња 
и од лу чи ва ња огра ни ча ва ју се на ло кал не про сто ре од са мо не ко ли ко хек та ра, 
али и на огром не про сто ре од не ко ли ко сто ти на хи ља да хек та ра. Ко нач но, у 
ор га ни за ци о ном сми слу, до но си о ци пла нер ских од лу ка мо гу би ти од нај ви ше 
ран ги ра них из вр шних ру ко во ди ла ца, до ни ско ква ли фи ко ва них рад ни ка не-
по сред но на те ре ну.

Све ме ре на ме ње не очу ва њу об но вљи вих ре сур са мо же мо свр ста ти у:
прав не ме ре - спре ча ва ње сло бод ног при сту па и не кон тро ли са ног •	
ко ри шће ња ре сур са, 
кван ти та тив на огра ни че ња - огра ни че ња на по ра, •	
огра ни че ња ко ли чи не екс пло а ти са них ре сур са (нпр. про пи си о мак-•	
си мал ној ко ли чи ни уло ва, до зво ље ном вре ме ну ло ва итд.), 
еко ном ске ме ре - фи скал не ме ре (по ре зи и суб вен ци је) и си стем ин-•	
ди ви ду ал них тран сфе ра бил них кво та (на осно ву про це не ста ња по-
пу ла ци је ре сур са др жа ва про пи су је мак си мал ну го ди шњу же тву за 
по је ди не вр сте, а по то ме се ко ри сни ци ма ре сур са до де љу ју го ди шње 
кво те. Са мо оне ко ли чи не за ко је по сто ји до зво ла мо гу се ло ви ти). 

Ме ре на ме ње не очу ва њу нео б но вљи вих ре сур са су: фи скал не ме ре - по-
ре зи, суб вен ци је и ре ци кли ра ње. 

кон цепт одр жи во Сти раз во ја

Основ ни по сту лат кон цеп та одр жи во сти раз во ја је ра ци о нал но по сту па ње 
са ре сур си ма. Су шти ну кон цеп та чи ни ин тер ак ци ја раз во ја жи вот не сре ди не 
и ме ђу соб на ускла ђе ност и ком пле мен тар ност раз вој не по ли ти ке и по ли тич-
ке за шти те жи вот не сре ди не, ко је ува жа ва ју за ко ни то сти еко ло шких си сте ма. 
Кон цепт одр жи вог раз во ја усме рен је на очу ва ње при род них еко си сте ма и 
жи вот не сре ди не, као и на ра ци о нал но ко ри шће ње при род них ре сур са.

За одр жи ви раз вој ва жи и до дат ни зах тев, ко ји се ти че по врат них спре га из 
окру же ња, од но сно жи вот не сре ди не и дру штве них окви ра. Одр жив раст, под-
ра зу ме ва, да да љи раст ни је угро жен по врат ним спре га ма, би ло из би о фи зич-
ког, би ло из со ци јал ног окру же ња. Очу ва ност жи вот не сре ди не се мо ра узе ти 
као пред у слов да се уз раст бла го ста ња, раз вој ка рак те ри ше као одр жив. 
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Мо же се за кљу чи ти да се ка рак те ри стич на три основ на на че ла одр жи-
вог раз во ја те ме ље на еко ло шкој одр жи во сти, со ци о кул тур ној одр жи во сти и 
еко ном ској одр жи во сти. Еко ло шка одр жи вост обез бе ђу је раз вој ко ји је ком-
па ти би лан са одр жа ва њем еко ло шких про це са и при род ним ре сур си ма. Со-
ци о кул тур на одр жи вост обез бе ђу је, по ве ћа ње над зо ра чо ве ка над соп стве ним 
жи во том, а еко ном ска одр жи вост, успе шан еко ном ски раз вој. Ја сно је да се 
ра ди о кон цеп ци ји ко ја има свој гло бал ни и ме ђу на род ни сми сао и са др жај, 
али исто вре ме но уну тра шњи и ре ги о нал ни ка рак тер. Пре пли та ње гло бал них, 
ре ги о нал них и на ци о нал них, од но сно ло кал них ди мен зи ја одр жи вог раз во ја, 
јед на је од глав них ка рак те ри сти ка.

ра ЧУ нар Ски Хар двер (HARD WA Re) као от пад  
БУ дУЋ но Сти

Стал ни раз вој ра чу нар ског хар две ра пред ста вља по тен ци јал ну опа сност 
по око ли ну, пре вас ход но у ви ду чвр стог от па да и еми си је штет них хе ми ка ли-
ја. Ме наџ мент ИТ ком па ни ја, као и са ми ко ри сни ци хар две ра, мо гу зна чај но 
ути ца ти на сма ње ње овог от па да.

По тре ба за ин фор ма ци ја ма у са вре ме ном све ту сва ким да ном све ви ше ра-
сте. Тре нут на до ступ ност не ке ин фор ма ци је, као и ње на пра во вре ме на об ра да, 
пред ста вља тан ку нит, ко ја де ли до бре и успе шне, од ло ших фир ми. Зах те ви 
по слов них љу ди не пре ста но ра сту, по чев од ве ће бр зи не ра да, мо бил но сти, по-
бољ ша ња софт ве ра, итд. Ин ду стри ја на зва на „ИТ ин ду стри ја“ те жи да пра ти 
но ве зах те ве и у све кра ћем вре мен ском пе ри о ду, из ба цу је но ве ге не ра ци је про-
из во да, бо љих и при ла го дљи ви јих елек трон ских ком по нен ти. Ци клус ко ји је 
са да опи сан не ма пред ви ди ви крај, те жи бес ко нач но сти, а оно што за њим оста-
је су го ми ле от па да оста ре лих елек трон ских уре ђа ја и њи хо вих ком по нен ти. 
Мо жда је нај бо ља илу стра ци ја ова кве тврд ње, да је ра чу на ри ма би ло по треб но 
два де сет го ди на да до стиг ну бр зи ну од јед ног ги га хер ца, а са мо не пу них го ди-
ну да на да је по ве ћа ју за исто то ли ко. Чи ње ни це упо зо ра ва ју на прет њу, ко ја се 
по ла ко, али си гур но над ви ја над на шом пла не том. От пад ко ји је ство рен у то ку 
1998. го ди не из но сио је око 20 ми ли о на за ста ре лих пер со нал них ра чу на ра, 16 
ми ли о на мо ни то ра и 11 ми ли о на штам па ча и ске не ра. У свим во де ћим свет-
ским ком па ни ја ма за из ра ду ра чу нар ског хар две ра, ус по ста вљен је про грам 
еко ло шког ме наџ мен та, са прет ход но на ве де ним еле мен ти ма (12).

Аме рич ка ком па ни ја Дел (Dell), до жи ве ла је огром ну по пу лар ност у тре-
нут ку ка да је у пр ви план ис та кла за шти ту жи вот не сре ди не и мо гућ ност 
ре ци кли ра ња сво јих про из во да, шти те ћи при том куп це и жи вот ну сре ди ну. 
Па жљи вим ода би ром ком по не на та, ко је од го ва ра ју стан дар ди ма за по тро шњу 
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енер ги је, при скла па њу сво јих ра чу на ра, Дел уче ству је у уште ди енер ги је. У 
пе ри о ду од 2002. до 2003. го ди не, ово сма ње ње из но си 11%.

Ди зајн про из во да за жи вот ну сре ди ну, ко ји Дел раз ви ја у са рад њи са сво-
јим по слов ним парт не ри ма, под ра зу ме ва сле де ће зах те ве:

очу ва ње жи вот не сре ди не ко ри шће њем по год них ма те ри ја ла ко ји не •	
са др же ток сич не ма те ри је и га со ве штет не за озон и сма ње ње упо тре бе 
ПВЦ пла сти ке код ме ха нич ких де ло ва ра чу на ра,
сма ње ње по тро шње енер ги је,•	
ла ко ра ста вља ње и мо гућ ност ре ци кла же,•	
сма ње ње ни воа бу ке,•	
сма ње ње ни воа зра че ња.•	

На по љу па ко ва ња про из во да, сма њу је се ко ри шће ње пла сти ке и уво де се 
ма те ри ја ли ба зи ра ни на па пи ру, ко ји мо же пот пу но да се ре ци кли ра. Овим се 
у на ред не три и по го ди не сма њу је ко ри шће ње пла сти ке за око 360 то на.

за кЉУ Чак

Од на стан ка чо ве ка и ње го вог де лат ног од но са пре ма при ро ди, у жи вом 
све ту, вла да ла је уза јам на и хар мо нич на по ве за ност и за ви сност у еко ло шкој 
рав но те жи. На ру ша ва ње еко ло шке рав но те же на ста је као по сле ди ца чо ве ко ве 
рад не де лат но сти, ко јом чо век „при сва ја“ при ро ду, и ства ра про из во де. При 
то ме, не до ла зи са мо до по ре ме ћа ја еко ло шке рав но те же еко си сте ма, већ и до 
угро жа ва ња ин тен гри те та чо ве ка и ње го вог оп стан ка. По зна ва ње еко ло шких 
за ко ни то сти, про це са и по ја ва у при ро ди, обо га ћу је чо ве ка да са гле да при ро ду 
у це ли ни. Уре ђу ју ћи је пре ма сво јим по тре ба ма, он не сме да до ве де до пре-
ки да про це са у њој, ни ти да по ре ме ти функ ци о нал ну рав но те жу ко ја по сто ји 
из ме ђу жи вих би ћа и њи хо ве жи вот не сре ди не. То се мо же из бе ћи са мо ако се 
до бро по зна ју еко ло шке за ко ни то сти и ако се љу ди по на ша ју у скла ду са њи ма. 
Да кле, еко ло шка свест пред ста вља обра зац жи во та, ко ји по шту је и ускла ђу је 
са при род ним за ко ни ма кру же ња ма те ри је, тро ше ња енер ги је и об на вља ња 
жи во та, при че му под сти че да се од при ро де узи ма са мо оно ли ко, ко ли ко је 
по треб но за обез бе ђи ва ње основ них људ ских по тре ба. За то еко ло шка ети ка, 
пред ста вља еко ло шки од нос чо ве ка пре ма жи вот ној сре ди ни, ко ји се од но си 
на мо ра лан од нос из ме ђу људ ског / тех нос фе ра и при род ног / би ос фе ра. Но ви 
од нос пре ма жи вот ној сре ди ни, као и пре о бра жај ду ха са вре ме не сфе ре ра да, 
по ста је им пе ра тив. Кон цеп ци ја одр жи вог раз во ја, ну ди мо гућ ност хар мо нич-
ног раз во ја. 
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Фи зиЧ ко, Хе Миј Ско и Би о ло Шко 
окрУ же Ње

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

Ка ко би се очу ва ла чо ве ко ва лич ност на ду гом раз вој ном пу ту, нео п ход но 
је увек има ти у ви ду и ње го ву же љу, а и те жње на уч ни ка да људ ски век ду же 
тра је и при том он бу де што ква ли тет ни ји и са др жај ни ји. Да би се по сти гао до-
бар пси хо со мат ски раз вој и очу ва ло здра вље, нео п ход но је по зна ва ти чи ни о це 
ри зи ка, ко ји мо гу би ти мно го број ни и по ти ца ти од са мог ор га ни зма (ге нет ско 
на сле ђе) и из жи вот не сре ди не.

Ге нет ске осо би не од ре ђу ју основ не мор фо ло шке, ана том ске и фи зи о ло шке 
ка рак те ри сти ке сва ке је дин ке по је ди не вр сте, њи хо ве по пу ла ци је и за јед ни це. 
Од ових ка рак те ри сти ка за ви си њи хов жи вот у жи вот ној сре ди ни (1).

по јаМ око ли не

Број ност де фи ни ци ја о жи вот ној сре ди ни го во ри о те шко ћи јед но став ног, 
ја сног и при ме њи вог де фи ни са ња свих фак то ра жи вот не сре ди не и њи хо вих 
ме ђу соб них ве за. За јед нич ко свим де фи ни ци ја ма је ко ри шће ње пој ма „фак-
тор жи вот не сре ди не“ (еко ло шки фак тор и еко ло шке ком по нен те). Они чи не 
и усло вља ва ју ста ња и ути чу на про це се у жи вот ној сре ди ни.  

Реч око ли на при ме ње на на људ ско здра вље, пред ста вља ши рок по јам. 
Обич но се ми сли на раз ли чи те спољ не фак то ре ко ји ути чу на здра вље це ло-
куп не људ ске за јед ни це ко ја им је из ло же на, а то су углав ном фак то ри на ко је 
по је ди нац не мо же де ло ва ти са мо стал но. По јам „ути цај око ли не“, обич но се 
од но си на фи зич ке, хе миј ске и ми кро би о ло шке аген се ко ји су у ста њу да иза зо ву 
па то ло шки ефе кат. Про фе си о нал на из ло же ност је је дан по се бан вид из ло же-
но сти спољ ним фак то ри ма, ко ји иза зи ва ју про фе си о нал на обо ље ња (2).

Уло га ква ли те та сме шта ја, ма те ри јал ни по ло жај и еко ном ско ста ње све 
ви ше при вла че па жњу епи де ми о ло га у ре ша ва њу бо ле сти. 
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иСто ри ја еко ло ШкиХ про Бле Ма У за пад ној евро пи
Бри га о усло ви ма жи во та је би ла те мељ исто риј ске ево лу ци је на род ног 

здра вља. На ста нак да на шње епи де ми о ло ги је се те ме љи на про у ча ва њу хи ги-
јен ских про бле ма око ли не пре XX ве ка, на ро чи то ток сич но де ло ва ње ал ко хо ла, 
за тим узро ци по ја ве ко ле ре у Лон до ну, раз ли ка у смрт но сти ме ђу раз ли чи тим 
стам бе ним че твр ти ма и дру штве но-еко ном ским гру па ци ја ма, и по себ но, из-
ло же ност про фе си о нал ним ри зи ци ма. 

Кроз исто ри ју, хи ги јен ски усло ви има ју до ми нант ну уло гу у кон тро ли 
за ра зних бо ле сти. У не раз ви је ним зе мља ма са ни ским до хот ком, чак и да нас 
за ра зне бо ле сти чи не две пе ти не узро ка смрт но сти. То ком исто ри је, ко ре ни те 
про ме не у хи ги јен ским на ви ка ма љу ди и на чи ну ис хра не у раз ви је ним зе мља-
ма, знат но су ре ши ле ток за ра зних бо ле сти.

Пре ви ше од 10.000 го ди на, као гру пе зе мљо рад ни ка и сто ча ра, по ја ви ла 
су се пр ва људ ска дру штва, од ко јих су ка сни је на ста ле ци ви ли за ци је са ка-
рак те ри стич ним бо ле сти ма, ко је су раз ме њи ва ли у ме ђу соб ним тр го вач ким 
раз ме на ма и вој ним об ра чу ни ма. По сте пе но одо ма ћи ва ње епи де миј ских 
за ра за, пре ко адап та ци је ми кро ба и људ ског до ма ћи на и сма ње ња гла ди сло-
бод ним снаб де ва њем хра не кроз про те клих 7 до 8 ве ко ва, по ста вљен је те мељ 
за здра ву жи вот ну сре ди ну. Исто ри ча ри раз ли ку ју не ко ли ко фа за по ве за них 
са при род ном сре ди ном у За пад ним дру штви ма.

За вре ме XVII и XVI II ве ка, по сто ја ла су схва та ња да бо лест на ста је као 
Бож ја во ља. Ути ца јан ре ли гиј ски ауто ри тет и инер ци ја на род не во ље, ко ја је 
у том вре ме ну од га ја на, ути ца ли су на па сив но и фа тал но при хва та ње еко ло-
шких не да ћа. Ка зна за грех, би ла је бо лест. Ме ђу тим, у то вре ме су се по ја ви ле 
и но ве на уч не прет по став ке, као те мељ са вре ме них на у ка и то пр во у За пад ној 
Евро пи. Фран цис Ба кон, Де карт, Њутн и дру ги на уч ни ци, от кри ли су основ не 
за ко не при ро де. Са бр зим ра стом на уч ног са зна ња и при ме на ко ри сних на уч-
них до стиг ну ћа, по ја ви ла се и про ме на у при сту пу очу ва ња око ли не. За по че ла 
је у Евро пи и по ти че из Фран цу ске с кра ја XVII ве ка. Ове про ме не за чи шће-
ње око ли не, сма њи ле су па то ге ност иза зи ва ча епи де ми ја. Пред у зи ма ње ових 
ам би ци о зних ин фра струк ту рал них про ме на, чи шће ње и дре на жа мо чва ра и 
пре ме шта ње град ских ђу бри шта, пред ста вља ло је ве ли ки дру штве ни тро шак. 
Вла да је ово при хва та ла пре ко во ље, гле да ла је на то као на ин ве сти ра ње у 
здра вље рад не сна ге, тј. за по ве ће ње при но са, по ве ће ње про дук тив но сти, са-
мим тим - по ве ћа ње по ре за (3).



27Проф. др дра го љуб Ђо кић

еко ло Шко здрав Стве ни про Бле Ми У XIX ве кУ

На ред не про ме не до ла зе са фран цу ском ре во лу ци јом кра јем XVI II ве ка; 
ху ма на иде о ло ги ја и иде о ло ги ја јед на ко сти по ја ви ла се у ра ном XIX ве ку. Рас-
про стра ње ност за ра зних бо ле сти у раз ли чи тим дру штве ним кру го ви ма ви ђе на 
је као по сле ди ца њи хо ве дру штве не и спо ља шње сре ди не. По себ но су во ђе ни 
раз го во ри о рас пад ним про дук ти ма тру ље ња и рас па да ња, на ро чи то у град-
ској сре ди ни. Сле де ћа кри за он да шњих гра до ва иза зи ва за га ђен ва здух ко ји је 
по ве ћао смрт ност 1830-их го ди на у Бри та ни ји. Са ни тар на иде ја по ја ви ла се и 
на ста ла од стра не град ских чел ни ка, укљу чи ва ле су се иде је о пре ра ди от пад-
них во да, одр жа ва ње плод но сти зе мљи шта под сти ца ње про из вод ње до вољ не 
ко ли чи не хра не и до сти за ње пу не за по сле но сти. Пред лог за „град ске пар ко ве“ 
на стао је у Ен гле ској и по стао по пу ла ран, ин спи ри сан де ли мич но же љом да се 
иза ђе из пр ља ве град ске сре ди не. 

Сре ди ном XIX ве ка за „здра ву око ли ну“ цен трал но ме сто су има ла би о ме-
ди цин ска ис тра жи ва ња. При ку пље ни су ста ти стич ки по да ци о из ло же но сти 
бо ле сти и смрт ним слу ча је ви ма. Јав ни над ле жни ор га ни те жи ли су по бољ ша њу 
усло ва ста но ва ња да би се сма њи ли ри зи ци по здра вље. Спек та ку ла ран на пре-
дак бак те ри о ло ги је 1880-их го ди на до вео је до но вих ра зи ла же ња ве за них за 
еко ло шке по гле де. Ми кро ор га ни зам је сма тран при мар ним узро ком бо ле сти. 
Ова но ва те о ри ја, за јед но са те о ри јом ће ли је и на сле ђи ва ња, по ста ла је но ва 
бри га за труд ни цу и де те без обра ћа ња па жње на не до стат ке ми кро ну три ти ент-
на, јер на у ка фо ку си ра здра вље као лич но. Од иде је о ви ше стру ком де ло ва њу 
еко ло шких фак то ра и њи хо вим ри зи ци ма се од у ста ло.

Нај ве ће за слу ге у ја ча њу људ ских би о ло шких од брам бе них сна га про тив 
по сто је ћих ин фек тив них бо ле сти у пр во бит ним ин ду стриј ским гра до ви ма, 
има ла је ис хра на. По бољ ша ње у хра ни и ис хра ни, на ста ло услед зе мљо рад-
нич ке ре во лу ци је, упо тре бом ме ха ни за ци је, уво ђе њем ра зних пре храм бе них 
про из во да, укр шта њем биљ них вр ста, као и мно го успе шни јим тран спор том 
ро бе, до ве ло је до по ве ћа ња при но са (1). 

По бољ ша ње ква ли те та ста но ва ња, си гур но снаб де ва ње во дом, опи сме ња-
ва ње, бо ља кућ на хи ги је на, уна пре ди ло је за шти ту одој ча ди и де це од ин фек-
тив них аге на са.

Ове про ме не то ком XIX ве ка у Евро пи у сми слу по бољ ша ња ис хра не ста-
нов ни штва и са зна ње да оп шти дру штве ни на пре дак за ви си од спољ не око ли не, 
пред ста вља пре о крет у раз во ју на род ног здра вља. Уз гред су се по ја ви ле број не 
ко ри сти по здра вље, као по сле ди ца про ме на у дру штве ним ор га ни за ци ја ма и 
еко ном ској прак си. На при мер, по бољ ша но је снаб де ва ње сточ не хра не (лу цер-
ке и ре пе) по сле уво ђе ња ме ха ни за ци је у по љо при вре ду сре ди ном XVI II ве ка, 
што је под ста кло по ве ћа ње сточ ног фон да. Са мим тим, про те и ни жи во тињ ског 
по ре кла су би ли ви ше за сту пље ни у људ ској ис хра ни. С дру ге стра не је до шло 
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до сма ње ња ма ла ри је, јер је ко мар ци ма ви ше при ја ла го ве ђа крв не го људ ска. 
Ова не пла ни ра на здрав стве на ко рист се огле да ла у то ме што иза зи вач ма ла-
ри је (па ра зит пла змо ди јум) ни је мо гао у жи во ти ња ма да за вр ши свој жи вот ни 
ци клус као што то чи ни у чо веч јем ор га ни зму, та ко да је без про ми шље них на-
ме ра до шло до бо ље ис хра не ста нов ни штва и опа да ња обо ље ва ња од ма ла ри је. 
Ин ду стриј ска ре во лу ци ја је то ком XIX ве ка до ве ла до еко ло шких ка та стро фа 
по ста нов ни штво у За пад ним зе мља ма, укљу чу ју ћи аеро за га ђе ње, ми кро би-
о ло шку кон та ми на ци ју во де за пи ће, за га ђе ње хра не и раз ли чи те не срећ не 
слу ча је ве узро ко ва не пре на се ље но шћу стам бе них обје ка та ло ше град ње (3).

еко ло Шко здрав Стве ни про Бле Ми У XX ве кУ

Ра не де ка де XX ве ка обе ле жи ла је бак те ри о ло шка те о ри ја на чи је је огра-
ни ча ва ње ка сни је ути ца ло при ла го ђа ва ње ми кро ор га ни за ма, ка ко спољ ним 
усло ви ма, та ко и ен до ге ним усло ви ма до ма ћи на. Но ва са зна ња ба зи ра на на 
тран сми си ји век то ри ма код бо ле сти као што су: ма ла ри ја, жу та гро зни ца, три-
по но со ми ја за (спа ва ћа бо лест), лајш ма ни ја за (Ка ла-Азар) во ди ла су уна пре-
ђе њу еко ло шке стра те ги је пре те жно у троп ским и суб троп ским обла сти ма. То 
об у хва та за пра ши ва ње ко ма ра ца и оре зи ва ње од ре ђе них би ља ка.

Ши ре ње ин ду стри је, „мо то ри зо ва ни си стем тран спор та“ по чет ком XX ве ка 
по ве ћао је из ло же ност људ ске око ли не хе миј ском за га ђи ва њу. Мно ги зло гла-
сни аеро-за га ђи ва чи ја ви ли су се сре ди ном XX ве ка. Ово је био под стрек за 
до но ше ње еко ло шких за ко на у За пад ним зе мља ма то ком 1960-их и 1970-их 
го ди на. По себ но су еко ло шке ор га ни за ци је у САД спро во ди ле ис тра жи ва ња о 
узроч но сти, фак то ри ма ри зи ка, на чи ну њи хо вог са вла ђи ва ња и над зо ра.

Пр ви ко ра ци су би ли на иден ти фи ка ци ји спе ци фич них бо ле сти ко је на ста-
ју услед из ла га ња еко ло шким за га ђе њи ма. Не пре ста но ис тра жи ва ње је до ве ло 
до ра све тља ва ња кван ти та тив не про це не ри зи ка. Ме ђу тим, у по след њој тре ћи-
ни XX ве ка по ста ли смо све сни до дат них об ли ка ри зи ка због људ ског не ма ра 
и за га ђе ња. Цар сон је ар гу мен то вао да би хе миј ски про из во ди нео сет но мо гли 
да оста ве по сле ди це на људ ску би о ло ги ју и бла го ста ње. 1970-их го ди на, по-
ста ли смо све сни ки се лих ки ша. Ха ва ри је иза зва не еко ло шким ка та стро фа ма 
над ма ши ле су сва оче ки ва ња и би ла су у по ра сту. 1980-их го ди на по ја ви ла се 
сум ња око из ла га ња раз ли чи тим еко ло шким за га ђе њи ма, на ро чи то хло ри са-
ним угљо во до ни ци ма и не ким те шким ме та ли ма, њи хо вим по сле ди ца ма по 
здра вље услед аку му ла тив ног ефек та. До ка зи су по сто ја ли из жи во тињ ског 
све та, ко ји ука зу ју да та ква из ло же ност мо же до ве сти до по ре ме ћа ја иму-
ног, ре про дук тив ног и не у ро ло шког си сте ма. По ја ве та квог ми шље ња у ве зи 
са еко ло шким и би о ло шким си сте ми ма као ко сту ри ма еко ло шког здра вља, 
пред ста вља ле су пре те че да на шњих еко ло шких ор га ни за ци ја ко је се све ви ше 
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бри ну о про ме на ма усло ва сре ди не еко ло шким ра за ра њем и њи хо вом ути ца ју 
на здра вље људ ске по пу ла ци је (3). 

ка те го ри је еко ло Шке из ло же но Сти

Спољ не ути ца је мо же мо по де ли ти на ви ше на чи на и то у за ви сно сти да 
ли су при род ни или ве штач ки или да ли су од ло кал ног или гло бал ног зна ча ја. 
На ше са вре ме не бри ге су еко ло шке ка та стро фе иза зва не људ ским фак то ром. 
Кроз исто ри ју ме ђу тим, пре на стан ка ин ду стриј ских пред у зе ћа, про бле ми су 
би ли ор јен ти са ни на при род не ка та стро фе. 

при род ни еко ло Шки Ути ца ји Без Ути ца ја Чо ве ка
При род ни еко ло шки ути ца ји по сто је и да нас. Они се од но се на екс трем не 

ме те о ро ло шке усло ве, ло кал не по ја ве за ра зних бо ле сти, еле мен тар не не по го де, 
са став зе мљи шта, ко ји се огле да у не до стат ку ми кро ну три ти је на та. На при мер, 
ско ро јед на пе ти на људ ске по пу ла ци је жи ви на пра ста ри на чин, у мо чвар ним 
и брд ско-пла нин ским кра је ви ма где зе мљи ште оску де ва у јо ду. Ово до во ди 
ста нов ни штво у ри зик од не до стат ка јо да у ис хра ни, а са мим тим и ње гов 
не до ста так у ор га ни зму, што мо же до ве сти до ра зних по ре ме ћа ја као што су 
гу ша вост, сма ње на плод ност и уро ђе них по ре ме ћа ја као што су кре те ни зам, 
глу во ћа и не у ро ми шић ни по ре ме ћа ји. Исто та ко, по сто је ме ста са не до стат ком 
се ле на, по себ но у Ки ни, ко ји до во ди до обо ље ња ср ча ног ми ши ћа код мла дих 
осо ба, као и бо ле сти ко сти ју и згло бо ва код ста ри јих. 

У но ви је вре ме еви дент ни су по ре ме ћа ји на ста ли услед из ло же но сти ар се-
ну ка ко из во де, та ко и из зе мље, про у зро ку ју ћи ра не на ко жи, кар ди о ва ску лар-
на обо ље ња и раз ли чи те кар ци но ме у ју го за пад ном Тај ва ну, не ким ре ги о ни ма 
Га не и Ју жне Аме ри ке. Про блем от па да ко ји се на ла зи у по вр шин ским во да ма 
имао је нај ве ће раз ме ре у Бан гла де шу и за пад ном Бен га лу, где се све ви ше 
осла ња ју на ду бо ке под зем не из во ре као ал тер на ти ву у од но су на по вр шин ске 
во де за га ђе не фе ка ли ја ма. 

Док ови при род ни еко ло шки ути ца ји мо гу ра сти на ло кал ном ни воу, не ки 
има ју ве ће ди мен зи је. На при мер Ел-Ни го по ја ва ко ја се ја вља сва ких 5 до 7 го-
ди на, иза зи ва по сле ди це ши ром све та, до во ди до про ме на кли мат ских фак то ра 
и на ста је од при род них оке ан ских и ат мос фер ских про ме на у ис точ ној оба ли 
Па ци фи ка. Ови до га ђа ји су че сто узрок еко ло шких ка та стро фа и по ре ме ћа ја 
ко ји усло вља ва ју де ло ва ње раз ли чи тих фи зич ких, ми кро би о ло шких ви до ва 
не срећ них слу ча је ва на ло кал но ста нов ни штво (1). 

Гра ни ца из ме ђу при род них и ве штач ких еко ло шких ка та стро фа ни је увек 
ја сна. Не ка ис ку ства у Ин ди ји по след њих де ка да об ја шња ва ју ка ко при род ни 
не до ста ци у ис хра ни мо гу има ти нео че ки ва но по бољ ша ње или по гор ша ње 
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услед људ ске ин тер вен ци је. Те ин тер вен ци је мо гу про ме ни ти ге о хе миј ске 
про це се у зе мљи и во ди, узро ку ју ћи из ме не у ис ко ри шће но сти не ких ме та ла 
и ми кро е ле ме на та. 

Пе ла гра (не до ста так трип то фа на) сма ње на је 1980-их го ди на еко ном ским 
ме ра ма, у сми слу сни же ња це на ал тер на тив них жи та ри ца. Пше ни ца, а не што 
ма ње и пи ри нач су за ме ње ни дру гим ма ху нар ка ма. 

Гу ша вост и мен тал на за о ста лост услед не до стат ка јо да по ве ћа ла је ге о-
граф ску рас про стра ње ност услед на вод ња ва ња и уз га ја ња ше ћер не тр ске, што 
је до ве ло до сма ње ња ни воа јо да у зе мљи шту.

гло Бал ни Ути цај ло кал ниХ еко ло ШкиХ ка та Стро Фа
Да на шње те ме еко ло шког здра вља мо ра ју се при ла го ди ти све ве ћим раз-

ме ра ма спо ља шњих еко ло шких ути ца ја. Овај тип здрав стве ног ри зи ка је на стао 
услед ру ше ња еко ло шких и ге о фи зич ких си сте ма на зе мљи. Та ко су раз би је ни 
при род ни то ко ви: кли мат ска ста бил ност, при но си хра не, снаб де ва ње слат ком 
пи ја ћом во дом, ко ри сно де ло ва ње раз ли чи тих би о ло шких еко си сте ма ко ји 
уче ству ју у кру же њу хран љи вих ма те ри ја, чи сте во ду и ва здух и про из во де 
ко ри сне ма те ри је. Уни шта ва ње ових си сте ма мо же ути ца ти на здра вље ста-
нов ни штва, на ви ше раз ли чи тих, ма ње ди рект них и тре нут них на чи на, не го 
ван ред не еко ло шке ка та стро фе ко је до во де до ди рект них ло кал них не срећ них 
слу ча је ва пу тем по вре да, ток сич но сти, не до ста та ка хран љи вих ма те ри ја или 
за ра за (1). 

Раз ли ка из ме ђу ове две ка те го ри је еко ло шких ка та стро фа на здра вље, нај-
бо ље се фор му ли ше као раз ли ка у оби му еко ло шких про ме на и ди рект но сти 
и не по сред но сти по ја ва. Па жња епи де ми о ло га и јав но сти би ла је усме ре на на 
еко ло шке ка та стро фе иза зва не људ ским не ма ром. На су прот то ме, гло бал не 
про ме не сре ди не су на ста ле као по сле ди ца уни ште ња сло же них еко ло шких 
и ге о фи зич ких си сте ма. У ин ду стриј ски раз ви је ним зе мља ма, пре 50 го ди-
на, па жња је усме ре на на огром но хе миј ско за га ђе ње ва зду ха, во де, зе мље и 
хра не, за јед но са раз ли чи тим фи зич ким ути ца ји ма као што је јо ни зу ју ће и 
не јо ни зу ју ће зра че ње, град ска бу ка и са о бра ћај не не сре ће. Ли ста про у зро ко-
ва ча не сре ћа ра сте са раз во јем тех но ло ги је. У 1990-им го ди на ма, по че ли су да 
нас бри ну елек тро маг нет но зра че ње мо бил них те ле фо на и ње гов кан це ро ген 
ефе кат, ор ган ске хе миј ске суп стан це (нус про дук ти) ко ји на ста ју при ли ком 
хло ри са ња пи ја ће во де и њи хов ефе кат на раз вој пло да, за тим ток сич не, алер-
гиј ске и дру ге по сле ди це ге нет ски мо ди фи ко ва не хра не.

У си ро ма шним зе мља ма-ве ли ки еко ло шки про блем је и да ље ми кро би о-
ло шка ис прав ност во де за пи ће и хра не, без бед ност на ра ду, аеро за га ђе ње и 
са о бра ћај не не зго де. 

Нај ве ћи број еко ло шких епи де ми о ло шких ис тра жи ва ња на ста вља ор јен та-
ци ју на од ре ђе не еко ло шке ка та стро фе на ста ле ди рект но и обич но у ло кал ним 
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раз ме ра ма. Ка рак те ри сти ке из ло же но сти и ис хо да и очи глед на ка у зал на по ве-
за ност су над ле жне за по сто је ћа епи де ми о ло шка ис тра жи ва ња. Она от кри ва ју 
ве зу из ме ђу раз ли чи тих ни воа, из ла га ња по је ди ним или удру же ним фак то-
ри ма и ве ро ват но ће за по ја ву не ке здрав стве не по сле ди це. Ве за из ме ђу до зе и 
од го во ра је опи си ва на ста ти стич ким мо де ли ма. Про ра чу нат од нос до за-од го-
вор мо же би ти од ко ри сти за из ра ду во ди ча и ди рект но по ста вља ње стан дар да 
и пра ви ла. Са да по сто ји по тре ба за про ши ре ње ре пер то а ра епи де ми о ло шких 
ис тра жи ва ња и про це ну ри зи ка по здра вље услед огром них про ме не сре ди не 
и еко ло шког ра за ра ња. 

де ло ва Ња Штет ниХ аге на Са и Њи Хов до при ноС це ло кУп ноМ 
те ре тУ оБо Ље ва Ња
Ва жност ути ца ја сре ди не као узро ка за по ја ву људ ске бо лест и пре ра не 

смр ти су ди ску та бил ни. Глав на бри га у ин ду стриј ски раз ви је ним зе мља ма у 
но ви је вре ме би ло је не пре кид но из ла га ње хе миј ском за га ђе њу пу тем ва зду-
ха, во де, хра не и зе мље, као и из ло же ност раз ли чи тим фи зич ким ха ва ри ја ма, 
јо ни зу ју ће зра че ње и не јо ни зу ју ће зра че ње (при ли ком пре но са елек трич не 
енер ги је), град ска бу ка и са о бра ћај не не зго де. Ти пич ни при ме ри ме ђу соб ног 
од но са спољ не сре ди не и ор га ни зма су: по ја ва ле у ке ми је код осо ба из ло же-
них бен зо лу, тро пос фер ски озон и на па ди аст ме. У ма ње раз ви је ним зе мља ма, 
по сто јан про блем су и да ље ми кро би о ло шка ис прав ност во де за пи ће и хра-
не, без бед ност на ра ду, аеро за га ђе ње, усло ви ста но ва ња. Те шко је про це ни ти 
еко ло шки ути цај као по је ди на чан узрок у по ја ви бо ле сти. Пр во, на ше са зна ње 
о ети о ло ги ји бо ле сти је не пот пу но. Дру го, еко ло шки ути ца ји се че сто пре ме-
шта ју, та ко да су мно ге са да шње бо ле сти по сле ди ца не ких ра ни јих из ла га ња. 
Тре ће, са мо из ла га ње не мо ра би ти иза зи вач бо ле сти али мо же бит но ути ца ти 
на сам кли нич ки ток и мо гућ ност оздра вље ња. 

Про це на до при но са спољ них ути ца ја укуп ном обо ље ва њу су са мо прет-
по став ке. Рио де Жaнеиро се пре ма про це на ма на ла зи на са мом вр ху, где је од 
укуп ног обо ље ва ња, сте че ног ин ва ли ди те та и пре ра не смр ти, 25% би ло по сле-
ди ца спољ них фак то ра, укљу чу ју ћи и рад ну сре ди ну. Ана ли зе ко је об у хва та ју 
по че так, про гре си ју и ко на чан ис ход бо ле сти, 25 до 33% од укуп ног обо ље ва ња, 
по вре да и пре ра не смр ти при пи су ју штет ном ути ца ју спољ не сре ди не. При-
ли ком из ра де ова квих сту ди ја, нео п ход но је во ди ти ра чу на о из бо ру фак то ра 
ри зи ка и њи хо вом удру же ном де ло ва њу.

Тем пе ра ту ра као спољ ни чи ни лац чи ји ин тен зи те ти ва ри ра ју то ком вре-
ме на на днев ној осно ви, то ком го ди шњих до ба или са по чет ком кли мат ских 
про ме на, мо гу тра ја ти де це ни ја ма. Та ко ђе, кон цен тра ци ја раз ли чи тих за га-
ђи ва ча ва зду ха мо же ва ри ра ти у крат ком пе ри о ду. 

Да на шњи иза зов за еко ло шке епи де ми о ло ге су сва ко днев не ва ри ја ци је у 
сте пе ну де ло ва ња штет них чи ни ла ца. Ка ко по ве за ти по ја ву хро нич них бо ле сти 
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са ду го трај ним де ло ва њем штет них чи ни ла ца чи ји је ни во из над про се ка, са 
по ја вом ва ри ја ци ја. Од го вор ко ји ми тра жи мо још увек ни је по знат (4).

про Фил из ла га Ња Штет ниМ Ути ца ји Ма
По ја ва но вих ути ца ја спољ не сре ди не у За пад ном дру штву то ком по след ње 

тре ћи не XX ве ка, би ла је по ве за на са оп штим сма ње њем мно го стра них ви до ва 
за га ђи ва ча чо ве ко ве око ли не. Као од го вор на за ко но дав не и над зор не ини ци-
ја ти ве, со ли сум пор не ки се ли не и че сти це аеро за га ђе ња би ле су у опа да њу; на 
исти на чин су сма ње не ки се ле ки ше, упо тре ба и осло ба ђа ње те шких ме та ла је 
успо ре но, упо тре ба пе сти ци да је огра ни че на (ДДТ је за бра њен) и про из вод ња 
ну кле ар не енер ги је бо ље је над гле да на. Ова ко су би ли раз вр ста ни еко ло шки 
проблми ко ји су ста вље ни на днев ни ред Кон фе рен ци је УН-а одр жа ној у Сток-
хол му 1972. го ди не на те му жи вот не сре ди не.

Ме ђу тим, ауто мо би ли и град ски пре воз уоп ште, до во де до по ве ћа ња из-
дув них га со ва, по раст фо то хе миј ских ок си да на та, по ве ћа ње бро ја че сти ца 
ча ђи (по себ но из ди зел мо то ра), што пред ста вља по себ не ри зи ке за кар ди о ва-
ску лар не и ре спи ра тор не бо ле сти. Про це ду ре за про из вод њу и чу ва ње хра не 
су уса вр ше не и хра на мо же би ти тран спор то ва на на ве ли ку да љи ну као све жа. 
Обе ове по ја ве су би ле од го вор не за по ја ву спо ред не ми кро би о ло шке и хе миј-
ске кон та ми на ци је. Слу чај по ја ве го ве ђе ен це фа ло па ти је („кра вље лу ди ло“) у 
Ве ли кој Бри та ни ји, што је ка сни је до ве ло до пре но са и на чо ве ка, илу стру је 
по ја ву са свим но вих и нео че ки ва них по сле ди ца по на род но здра вље због при-
ме не но вих не нор мал них ме то да у уз га ја њу сто ке. 

У зе мља ма са ни ским до хот ком, про фил штет них чи ни ла ца је ме шо вит јер 
осли ка ва и не ка да шње и са да шње. Ми кро би о ло шки штет ни чи ни о ци у пи ја ћој 
во ди оста ју и да ље рас про стра ње ни, по себ но код се о ског ста нов ни штва, као 
и ло ши усло ви ста но ва ња у при град ским на се љи ма: 40% људ ске по пу ла ци је 
оску де ва у чи стој пи ја ћој во ди, а 60% не ма са ни тар не уре ђа је. За га ђе ње ва-
зду ха је ве ће уко ли ко се за ку ва ње и гре ја ње ко ри сти угаљ. Зна чај но је ви со ка 
сто па мор та ли те та одој ча ди и ма ле де це од црев них па ра зит них бо ле сти и 
акут них ре спи ра тор них ин фек ци ја. Ме ђу тим, ка ко се ин ду стри ја раз ви ја ла 
и по ве ћа вао се оп сег упо тре бе хе ми ка ли ја у по љо при вре ди и ка ко су ве ли ки 
гра до ви по ста ли пу ни ауто мо би ла, ка ми о на и ауто бу са, та ко су штет ни ути-
ца ји око ли не има ли ве ћи оп сег и де ло ва ли су пу тем ва зду ха, во де и хра не. На 
ула ску у XXI век, ста ти стич ки по да ци го во ре да ви ше од по ла људ ске по пу ла-
ци је жи ви у град ским сре ди на ма. Овај број има тен ден ци ју ра ста у бу ду ћим 
де ка да ма, па та ко Ho mo sa pi ens по ста је ур ба на вр ста. Ва жно му је да схва ти да 
град ска сре ди на као ме сто жи вље ња пред ста вља склоп ме ђу соб ног де ло ва ња 
чи ни ла ца и про це са и то фи зич ких, хе миј ских, ми кро би о ло шких, де мо граф-
ских, дру штве них и кул тур них (5).
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град Ска Сре ди на

Са вре Ме ни из во ри Штет ниХ Чи ни ла ца
Са на стан ком чо ве ка, на ста ла је и по тре ба за пре би ва ли штем. То ком 

ево лу ци је ме ња ло се и уса вр ша ва ло ње го во окру же ње. У окви ру тих ве ли ких 
про ме на, не ми нов но је до шло и до про ме на у про сто ру у ком он бо ра ви. Стан 
као еле мен тар на је ди ни ца ур ба не фор ме, где се од ви ја жи вот јед не по ро ди це 
или по је дин ца и ста но ва ње са свим сво јим функ ци ја ма су се то ком вре ме на 
при ла го ђа ва ли и уса вр ша ва ли пре ма по тре ба ма љу ди. На жа лост, све сни смо 
чи ње ни це да су же ље јед но, а мо гућ но сти не што са свим дру го, па је чо век че сто 
при мо ран да се при ла го ђа ва ста ну, уме сто су прот но. 

Основ на функ ци ја ста на је да пру жи аде кват ну за шти ту од ат мос фер ских 
при род них чи ни ла ца и ве штач ких аеро за га ђи ва ча, као и да омо гу ћи фи зич ко и 
пси хич ко очу ва ње здра вља и рад не спо соб но сти по је дин ца. И по ред на прет ка 
ци ви ли за ци је, огро ман број љу ди још увек жи ви у не а де кват ним, че сто не хи-
ги јен ским стам бе ним про сто ри ма. Не хи ги јен ски, че сто мрач ни, вла жни и 
пре на се ље ни ста но ви до при но се не по вољ ном раз во ју лич но сти, по ја ви бо ле сти 
и раз ли чи тих де фор ми те та.   

У ве ћи ни зе ма ља све та, по сто ји про блем не а де кват ног стам бе ног про сто-
ра и то нај ви ше у ве ли ким гра до ви ма услед ми гра ци је ста нов ни штва ка њи ма 
због за по сле ња, обра зо ва ња или не ких дру гих раз ло га. То до во ди до про ме не 
из гле да мо дер них гра до ва об у хва та ју ћи и ин ду стриј ску ак тив ност, пре оп-
те ре ћен са о бра ћај, по ве ћа но ства ра ње от пад них ма те ри ја и штет них га со ва. 
Ова ква кон фи гу ра ци ја до во ди до по ја ве мно гих штет них чи ни ла ца по здра вље. 
Ме ђу тим, по сто ји и не су мљи ва еко ло шка ко рист од ур ба ни зма укљу чу ју ћи 
мо гућ ност ре ци кли ра ња и по нов не упо тре бе, еко ном ски раз вој, бо љу ис ко ри-
шће ност ре сур са.

Деј ство не ких штет них аге на са је очи глед но, од но сно акут но, као код со-
бра ћај них не зго да или по ве ћа ње бро ја бо ле сни ка са на па ди ма аст ме то ком 
ве ће кон та ми на ци је ва зду ха. Оста ли штет ни аген си ме ђу тим, ни су акут ни већ 
под му кли. До бар при мер деј ства штет них чи ни ла ца град ске сре ди не то ком ду-
жег из ла га ња је сма ње ње ин те ли ген ци је код град ске де це - по да ци су ба зи ра ни 
на ко хорт ним сту ди ја ма спро ве де ним у За пад ним др жа ва ма.

Гра ђа и ква ли тет стам бе не из град ње је дру ги по ва жно сти чи ни лац у ур-
ба ним сре ди на ма и по ја вио се као ва жна де тер ми нан та при ли ком се зон ског 
по ве ћа ња мор би ди те та и мор та ли те та. На при мер, ста ри ји стам бе ни фонд у 
Ве ли кој Бри та ни ји обра зла же по ве ћа ње сто пе мор та ли те та то ком зи ме у од-
но су на дру ге европ ске зе мље.

Ква ли тет ста но ва ња укљу чу је и ми кро кли мат ске усло ве, не а де кват ну вен-
ти ла ци ју и вла гу ко ја до при но си раз во ју спо ра бу ђи и гри ња у кућ ној пра ши ни, 
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што ства ра пре ди спо зи ци ју код де це за раз вој аст ме, а та кви усло ви од го ва ра ју 
и ак ти ви ра њу ба ци ла ту бер ку ло зе. 

Ва жно је на по ме ну ти да не ки ауто ри на во де да су са мен тал но-хи ги јен ског 
аспек та, не хи ги јен ски ста но ви ко ји се на ла зе у згра да ма са пре ко 10 спра то ва, 
јер се у та квим објек ти ма, по себ но што се ти че љу ди ко ји су до шли из ма њих 
гра до ва или се ла, ства ра ју осе ћај уса мље но сти и изо ло ва но сти (6). 

град Ско за га Ђе Ње ва здУ Ха
Мо же мо ре ћи да је ути цај чо ве ка на са став и струк ту ру ат мос фе ре по чео 

у пе ри о ду ин ду стриј ске ре во лу ци је (из ме ђу 1750. и 1800. го ди не), ка да су се 
по ве ћа ле еми си је та ко зва них га со ва ста кле не ба ште, као ре зул тат по ја ча не 
ин ду стри ја ли за ци је и по љо при вред не про дук ци је, уз по ве ћа ну упо тре бу фо-
сил них го ри ва у ин ду стри ји, са о бра ћа ју и за за гре ва ње стам бе них про сто ра. 
Ат мос фер ска кон цен тра ци ја угљен-ди ок си да, основ ног га са ста кле не ба ште, у 
овом пе ри о ду по ве ћа на је за 30 од сто. Ана ли зе струк ту ре ле да на лед ни ци ма 
по ка зу ју да су кон цен тра ци је ат мос фер ског угљен-ди ок си да са да мно го ве ће 
не го у би ло ко је вре ме по след њих 160 го ди на. Сва ка ко да по ве ћа на кон цен тра-
ци ја га со ва ста кле не ба ште ути че на за гре ва ње тро пос фе ре и пре ра спо де лу 
то пло те у овом де лу ат мос фе ре, са на кнад ним хла ђе њем стра тос фе ре и овај 
ефе кат је оно што ути че гло бал но на за гре ва ње Зе мљи не по вр ши не (7). 

По след њих де ка да, за га ђен ва здух у гра до ви ма је по стао ши ром све та про-
блем на род ног здра вља. Ин ду стриј ска ре во лу ци ја је је дан од основ них раз ло га 
за по ве ћа ње аеро за га ђе ња ко је је за бе ле же но у по след ња три ве ка. Пре 1950. 
го ди не нај ве ћи део аеро за га ђи ва ча на ста јао је као по сле ди ца са го ре ва ња угља 
у тер мо е лек тра на ма. Под од ре ђе ним усло ви ма, дим и сум пор-ди ок сид на ста ли 
са го ре ва њем угља мо гу се сје ди ња ва ти са ма глом, чи не ћи ин ду стриј ски смог 
(зим ски смог). У ви со ким кон цен тра ци ја ма, ин ду стриј ски смог мо же би ти 
из у зет но ток си чан ка ко за љу де, та ко и за оста ле жи ве ор га ни зме. Лон дон је 
нај чу ве ни ји град по ви со ким кон цен тра ци ја ма ин ду стриј ског смо га. Нај тра-
гич ни ји до га ђај збио се де цем бра 1952. го ди не, ка да је то ком пет да на мир ног, 
ма гло ви тог вре ме на стра да ло 4.000 осо ба. 

Да нас, ко ри шће њем дру гих фо сил них го ри ва, ну кле ар не енер ги је и хи-
дро е лек тра на уме сто угља, зна чај но је сма ње но ства ра ње ин ду стриј ског смо га. 
Ме ђу тим, са го ре ва њем теч них фо сил них го ри ва, као што је бен зин, на ста ју 
дру ги аеро за га ђи ва чи ко ји мо гу иза зва ти но ви про блем, по знат као фо то хе-
миј ски смог (лет њи смог). Фо то хе миј ским смо гом је пр ви пут за га ђен Лос 
Ан ђе лес 1940. го ди не.

У Ки ни, кон цен тра ци ја за га ђе ња ва зду ха сум пор-ди ок си дом, вид но ра сте. 
Глав ни за га ђи вач је ин ду стри ја ко ја ко ри сти угаљ бо гат сум по ром, а уз све то 
по сто ји све ве ће ис пу шта ње тих штет них га со ва из ку ћа ко је ко ри сте угаљ у 
до ма ћин ству. На рав но, мно го ве ћи фак тор ри зи ка по здра вље је сте за га ђе ње 
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ва зду ха у ку ћи. Свет ска бан ка је не дав но про це ни ла да ће у ве ли ким ки не ским 
гра до ви ма сто пе мор та ли те та и мор би ди те та по ра сти то ком на ред них два де сет 
го ди на. Под овим усло ви ма ин ду стриј ског раз во ја, про це ње но је да ће се број 
слу ча је ва ра не смр ти по ве ћа ти за око 200.000 до 500.000 до 2020. го ди не, док 
се за хро нич не ре спи ра тор не бо ле сти оче ку је тро стру ки по раст. За ни мљи во 
схва та ње са вре ме них по ли ти ча ра је да ка ко би се сма њио овај фак тор ри зи ка 
по здра вље, тре ба уве сти ве ћи по рез, што мо же до ве сти до сма ње ња са го ре ва ња 
фо сил них го ри ва (по ду хват за сма ње ње ефек та ста кле не ба ште). Про це ње но је 
да би се спре чи ло 7 ми ли о на пре ра них смр ти до 2020. го ди не уко ли ко би се ши-
ром све та сма њи ла еми си ја угљен-ди ок си да пре по ру че на Кјо то про то ко лом.

Усва ја њу Кјо то про то ко ла 16. фе бру а ра 1997. го ди не, прет хо ди ли су ви-
ше го ди шњи пре го во ри зе ма ља пот пи сни ца Оквир не кон вен ци је Ује ди ње них 
на ци ја о кли мат ским про ме на ма ко ја је усво је на 1992. го ди не у Ри ју. Зе мље 
чла ни це Европ ске уни је при хва ти ле су у гло ба лу да сма ње еми си ју га со ва 
за 6,5% у од но су на 1990. го ди ну. Од САД и Ја па на тра же но је сма ње ње од 
8,7%, док је не ким зе мља ма до зво ље но по ве ћа ње еми си је то ком да тог пе ри о да. 
Ислан ду је, на при мер, одо бре но по ве ћа ње еми си је за 10% у од но су на ни во из 
1990. го ди не. Са дру ге стра не, од Ру си је и Укра ји не је тра же но да ста би ли зу ју 
еми си ју на ни во из 1990. го ди не. Пре ма по да ци ма из 2000. го ди не, нај ве ћи про-
из во ђа чи еми си је су САД 20,6%, Ки на 14,8%, Ру си ја 5,7%, Ин ди ја 5,5%, Ја пан 
4%. По сма тра но на гло бал ном ни воу, ако све зе мље ис пу не усло ве пот пи са не 
Кјо то про то ко лом „еми си је“ би би ле сма ње не за 3,2%. 

На ин до не жан ском остр ву Ба ли одр жа ва се кон фе рен ци ја УН, о кли мат-
ским про ме на ма, и раз ма тра се шта по сле 2012. го ди не ка да ис ти че ва жност 
Кјо то про то ко ла. За ни мљи во је на по ме ну ти да САД ни су ра ти фи ко ва ле овај 
Кјо то про то кол, Ва шинг тон се и да ље про ти ви ме ра ма ко је мно ге дру ге зе мље 
по др жа ва ју, као што су оба ве за да бо га те зе мље сма ње еми си ју штет них га со ва 
и по ста вља ње ро ка да се огра ни чи раст тем пе ра ту ре на зе мљи.

Оно што би та ко ђе мо ра ло да се ре ши је у ко ли кој ме ри ће зе мље са при-
вре да ма у успо ну, као што су Ки на и Ин ди ја, мо ра ти да об у зда ју сво је еми си је 
ко је се на гло по ве ћа ва ју и ка ко по мо ћи нај си ро ма шни јим зе мља ма да се при-
ла го де по гор ша њу кли мат ских усло ва.

Кон фе рен ци ја на Ба ли ју за ка за на је по што је гру па на уч ни ка УН у обим-
ном из ве шта ју за кљу чи ла да до 2015. го ди не мо ра да се ста би ли зу је ни во еми-
си је угљен-ди ок си да и дру гих га со ва са ефек том ста кле не ба ште, а по том и 
сма њи ка ко би се из бе гле нај те же по сле ди це кли мат ских про ме на.

Са о Бра Ћај ни Си СтеМ
У са вре ме ном ур ба ном про сто ру, од ви ја ње нај ва жни јих жи вот них са др-

жа ја, ста но ва ња, рад них ак тив но сти, шко ло ва ња, ре кре а ци је, за ба ве, мо гу ће 
је оства ри ти са мо уз план ски ор га ни зо ва ну са о бра ћај ну мре жу. Са о бра ћај 
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пред ста вља ко му ни ка ци ју љу ди, ве сти, енер ги је, ин фор ма ци ја, ро бе, до ба ра, 
сер ви са. 

У ве ли ким глав ним европ ским гра до ви ма, јав ни са о бра ћај је био уве ден 
не ко ли ко де ка да пре екс пан зи је ауто мо би ла при ват ног вла сни штва. Оту да по-
сто је ме трои у не ким ве ли ким гра до ви ма и ја ко раз ви је на трам вај ска мре жа 
(као што је Ам стер дам). У по след њих 50 го ди на по рас тао је број ауто мо би ла и 
пу то ва ња ауто мо би лом.

У мно гим тр го вач ким че твр ти ма ис точ не и ју го и сточ не Ази је, брз, нео че-
ки ван по раст бро ја ауто мо би ла у при ват ном вла сни штву ство рио је озби љан 
еко ло шки и здрав стве ни про блем (укљу чу ју ћи еска ла ци ју за га ђе но сти). Пут-
не мре же и ма ги стра ле до би ја ју до ми нант ни ути цај на град ску то по гра фи ју и 
че сто су до во ди ле до по де ле и раз би ја ња за јед ни ца. Пла ни ра њем са о бра ћа ја 
се не сме на ру ши ти про стор ни кон ти ну и тет на се ља, од но сно мо ра се во ди ти 
ра чу на да се не на ру ши еко ло шка, ур ба на и исто риј ска рав но те жа. При пла-
ни ра њу са о бра ћа ја, пла ни ра но под руч је се де ли на зо не. 

Са о бра ћај у сво јој функ ци ји има и до бру и ло шу стра ну. До бра је та што 
при ват ни ауто мо би ли ства ра ју но ве мо гућ но сти и са мо стал ност, син хро ни зу ју 
људ ску ак тив ност и ри там жи вље ња, док се, са дру ге стра не, до при но си ства ра-
њу со ци јал не и на род но здрав стве не про бле ма ти ке. По ред по зна тих еко ло шких 
про бле ма ко ји на ста ју еми си јом из дув них га со ва, укљу чу ју ћи и дру ге штет не 
га со ве ко ји за га ђу ју ва здух, га со ви ко ји до при но се по ја ви ки се лих ки ша, и 
осло ба ђа ње угљен-ди ок си да ко ји је нај од го вор ни ји за ефе кат ста кле не ба ште, 
дру ге ште те по на род но здра вље узро ко ва не ауто мо би ли ма и дру гим са о бра-
ћај ним сред стви ма су сле де ће:

Са о бра ћај ни тра у ма ти зам, тј. смр то но сне и по вре де опа сне по жи вот 1. 
во за ча, пе ша ка, би ци кли ста и оста лих уче сни ка у са о бра ћа ју. Уку пан 
број смрт них слу ча је ва на го ди шњем ни воу у све ту услед са о бра ћај-
них не зго да се про це њу је на 1 ми ли он, сто па смрт но сти је у на глом 
по ра сту, по себ но у си ро ма шним зе мља ма где се град ски са о бра ћај 
ши ри.
Фи зич ко ра за ра ње око ли не по ма же со ци јал ној фраг мен та ци ји и изо-2. 
ла ци ји. Фи зич ка до ми на ци ја са о бра ћа ја на пу те ви ма за јед но са го ре 
на ве де ним фак то ри ма, сма њу је ни во фи зич ке ак тив но сти, по себ но 
код школ ске де це ко ји ма је ус кра ће но пе ша че ње до шко ле и игра око 
стам бе них згра да у ко ји ма жи ве. Ово је ва жан са рад ник у по ја ви про-
бле ма го ја зно сти код град ског ста нов ни штва.
Бу ка се ја вља као про из вод ра да мо то ра и кре та ња во зи ла. Ин те зи тет 3. 
са о бра ћај не бу ке за ви си од сна ге мо то ра, вр сте и тех нич ке ис прав-
но сти во зи ла, бр зи не кре та ња, ква ли те та са о бра ћај ни це, про пу сне 
мо ћи са о бра ћај ног си сте ма и дру гог. Ве о ма је ва жно по ме ну ти ави-
он ску бу ку ко ја мо же до сти ћи ни во од 100 dB у на се љи ма ло ци ра ним 
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бли зу аеро дро ма. Хро нич но из ла га ње по ве ћа ном ни воу бу ке, до во ди 
до по ре ме ћа ја спа ва ња, хро нич ног за мо ра, не у ро тич но сти и дру гих 
пси хо фи зич ких смет њи. 

Про блем аеро за га ђе ња са о бра ћај ног по ре кла ве о ма ја сно до ку мен ту је ви-
ше од 100 штет них аге на са ко ји на ста ју упо тре бом мо тор них во зи ла. Од то га, 
у нај ве ћој кон цен тра ци ји се ја вља ју угљен-мо нок сид, азот ни ок си ди, угљо во-
до ни ци, је ди ње ња оло ва, ок си ди сум по ра и че сти це угље ни ка. Ва жно је зна ти 
да је кон цен тра ци ја угљен-мо нок си да нај ве ћа при ра ду мо то ра у ме сту, при 
убр за њу во зи ла нај ве ћа је кон цен тра ци ја азот них ок си да, а при успо ра ва њу 
ра да мо то ра нај ви ше се осло ба ђа ју угљо во до ни ци.

тер Мал ни СтреС: СМрт ноСт
До бро за шти ће но људ ско те ло мо же да се при ла го ди ва ри ја ци ја ма спољ не 

тем пе ра ту ре од -50°C до +100°C. При то ме су фи зи о ло шки ме ха ни зми оспо-
со бље ни да у ра спо ну од 0°C до + 50°C то ра де са ми, а ван тих гра ни ца са мо 
уз оде ћу, кли ма ти за ци ју, за кло не и слич но. Гор ња гра ни ца пре жи вља ва ња је 
при то ме ве о ма бли зу стал ној тем пе ра ту ри, јер људ ско те ло мо же са мо крат-
ко вре ме да то ле ри ше скок те ле сне тем пе ра ту ре пре ко 41°C, те су ме ха ни зми 
од бра не од пре гре ја ва ња мно го бо ље раз ви је ни не го ме ха ни зми од бра не од 
рас хла ђи ва ња.

Ја ки то плот ни та ла си не по вољ но ути чу на здра вље. То је по себ но из ра-
же но у град ским је згри ма где је тем пе ра ту ра ви ша и где је рас хла ђе ње то ком 
но ћи ма ње и огра ни че но у од но су на пе ри фер не де ло ве. Ова по ја ва та ко зва них 

„то плих остр ва“ по сле ди ца је за др жа ва ња то пло те у бе то ну, ас фал ту и зи до ви-
ма гра ђе вин ских струк ту ра уну тар гра да, ко је ства ра ју фи зич ку пре пре ку за 
стру ја ње ва зду ха и по ве та рац, као и не до ста так пар ко ва и др ве ћа. Тре ба на по-
ме ну ти да се не ки ва жни ми кро-еко ло шки про бле ми од ра жа ва ју пре ко град-
ског пла ни ра ња, про је ка та и вр сте упо тре бље ног ма тер ја ла. Де ве де се те го ди не 
би ле су то пла де ка да, за бе ле же не су ре корд не тем пе ра ту ре (по след њих осам 
ве ко ва од кад се тем пе ра ту ра ме ри од сред њег ве ка). 1995. го ди не, ју ла ме се ца 
у Чи ка гу тем пе ра ту ра је до сти гла 40°C, за бе ле же но је 460 смрт них слу ча је ва 
услед то плот ног та ла са. Ис тра жи ва ња у Се вер ној Аме ри ци и Евро пи су по ка за-
ла да је смрт ни ис ход иза зван то плот ним та ла сом по ве зан са бо ле шћу и ја вља 
се углав ном код ста ри јих осо ба, за тим бо ле сних и код град ских скит ни ца. 

На исти та кав на чин је би ла по го ђе на ка сни је Ве ли ка Бри та ни ја. Оце њу-
је се да се 768 смрт них слу ча је ва (10% ви ше) де си ло то ком 5 да на то плот ног 
та ла са у Ен гле ској и Вел су то ком пе ри о да од 1993. до1994. го ди не. У Лон до ну 
где је днев на тем пе ра ту ра би ла ви со ка и где је но ћу би ло ма ње рас хла ђи ва ња, 
смрт ност је по ве ћа на за око 15% то ком то плот ног та ла са.
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но ве и по врат не ин Фек тив не Бо ле Сти: Са вре Мен Фе но Мен
Ин фек тив не бо ле сти су опа ле у За пад ним зе мља ма кра јем XIX и ве ћег 

де ла XX ве ка У по чет ку то је био ре зул тат уво ђе ња са ни тар них уре ђа ја, по-
бољ ша ни су усло ви ста но ва ња, лич на хи ги је на, уво ђе ње ан ти сеп се у бол ни це, 
спро во ђе ње вак ци на ци је и по ја ва ан ти би о ти ка удру же но су по ти сну ли за ра зне 
бо ле сти ко је су би ле узроч ник ви со ке сто пе мор би ди те та и мор та ли те та. Ме-
ђу тим то опа да ње је до жи ве ло пре о крет то ком по след ње че твр ти не XX ве ка. 
Та ко се у XXI ве ку го во ри о но вим бо ле сти ма и бо ле сти ма ко је се вра ћа ју. 

1996. го ди не на го ди шњем за се да њу СЗО кон ста то ва но је да ду га бор ба за 
кон тро лу ин фек тив них бо ле сти ни је го то ва, већ ће у бу дућ но сти би ти још ја ча 
и те жа, из не ти ре зул та ти су го во ри ли о гло бал ној кри зи. Кон ста то ва но је да у 
по след њих 25 го ди на по сто ји ве ли ки број но во от кри ве них бо ле сти, укљу чу ју ћи 
ту ро та ви рус, ебо ла ви рус, хе па ти тис Ц, ХИВ/СИ ДА, хан тан ви рус плућ ног син-
дро ма, син дром ста фи ло кок ног ток сич ног шо ка и као и мно ге дру ге бо ле сти и 
иза зи ва чи. По вољ не усло ве за про сти ра ње бо ле сти ства ра ле су ми гра ци је љу ди, 
њи хо ва пу то ва ња, као и при вред на раз ме на из ме ђу уда ље них обла сти. До вољ на 
илу стра ци ја за ово је пан де ми ја ХИВ-а, за тим ши ре ње чи та вим све том хан та 
ви ру са пре ко гло да ра, као и по но ва на по ја ва бак те риј ског ме нин ги ти са.

Ур ба ни зам и од сту па ње од тра ди ци о нал них кул тур них нор ми до ве ло је до 
сло бод ни јег по на ша ње љу ди у свим сфе ра ма жи во та укљу чу ју ћи во ђе ње љу ба-
ви и упо тре бу ле ко ва. Про те клих 50 го ди на ан ти би о ти ци су ко ри шће ни че сто 
и по не кад бес по треб но што је до ве ло до по ја ве но вих со је ва ми кро ор га ни за ма 
ре зи стент них на ан ти би о ти ке. 

За ра зне бо ле сти су та ко ђе под стак ну те и уво ђе њем не ких но вих ме то да 
у про из вод њи и пре ра ди хра не као што је до шло до ши ре ња кра вљег лу ди ла у 
Ве ли кој Бри та ни ји и то на ро чи то од сре ди ном 1980-их и 1990-их. У зе мља ма 
у раз во ју че сто из еко ном ских раз ло га до ла зи до не ких људ ских ин тер вен ци ја 
(из град ње бра на, на вод ња ва ње, из град ња пу те ва), што ства ра по вољ не усло ве 
за ши ре ње ин фек тив них бо ле сти као што су ма ла ри ја, ден га гро зни ца, схи сто-
зо ми ја за и три па но со ми а за. Густ на на се ље не обла сти у раз ви је ним зе мља ма 
та ко ђе по го ду ју ши ре њу за ра зних бо ле сти. 

Иако су ин фек тив не бо ле сти у по ра сту, гло бал не кли мат ске про ме не има-
ће пре суд ну уло гу по људ ско здра вље у бу дућ но сти. Гло ба ли за ци ја при вред не 
де лат но сти и кул ту ре ши ром све та, за тим ур ба ни за ци ја, по ве ћа не мо гућ но сти 
за ду га пу то ва ња, као и по раст бро ја из бе гли ца ства ра усло ве за по ја ву и ши-
ре ње узроч ни ка бо ле сти.
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за кЉУ Чак

У XVI II ве ку до ми нант ни и ду го трај ни ри зи ци по здра вље са ко ји ма су се 
љу ди ма сов но су о ча ва ли, би ли су ло ша ис хра на и глад, ен де ми је деч јих за ра-
зних бо ле сти и дру ге пе ри о дич не епи де ми је. По че так зе мљо рад нич ке ре во лу-
ци је 1740-их у Евро пи, до вео је до сма ње ња ло ше ис хра не и гла ди.

Пре на се ље ни гра до ви, не хи ги јен ски усло ви и си ро ма шна рад нич ка кла са 
по чет ком ин ду стриј ске ре во лу ци је, то ком XIX ве ка, ре зул ти ра ли су по врат ком 
за ра зних бо ле сти као нај зна чај ни јим фак то ром ри зи ка по здра вље.

У XX ве ку раз во јем мо дер не ин ду стри је, про из вод њом син тет ских ор ган-
ских је ди ње ња, за га ђе ње ва зду ха, во де, зе мље, хра не, по ста ло је ве ли ка бри га, 
еко ло шки и здрав стве ни про блем, пр во у раз ви је ним, а по том у не раз ви је ним 
зе мља ма. 

За то је у по след ња два ве ка еко ло шко-здрав стве но ин те ре со ва ње у За пад-
ним зе мља ма ор јен ти са но на ток си ко ло шке и ми кро би о ло шке чи ни о це штет не 
по здра вље. Ме ђу тим, штет них чи ни ла ца је све ви ше. 

Људ ска при вред на де лат ност је по че ла гло бал но да ме ња еко ло шке и би-
о фи зич ке си сте ме (као што је кли мат ски си стем), што до во ди до на ру ша ва ња 
здра вља љу ди и оста лих жи вих би ћа. Са да се ви ди ко ли ко је људ ски род у на сто-
ја њу да бо ље жи ви оп те ре тио пла не ту. То мо ра би ти об у хва ће но днев ним ре дом 
и ме то да ма на шег ис тра жи ва ња. Ло кал ни еко ло шки про бле ми, из ло же ност 
штет ним чи ни о ци ма и њи хов над зор, мо ра ју би ти у сре ди шту ис тра жи ва ња 
на род ног здра вља. Про це не фак то ра ри зи ка по здра вље, мо ра ју се да ље уна пре-
ђи ва ти упо тре бом по ја ва ба зи ра ним на ма те ма тич ком мо де лу за пред ви ђа ње 
ути ца ја про ме не усло ва сре ди не на здра вље. 
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ток Си ко ло ги ја и еко ло Шко  
здра вЉе: 

 при Ме на и ин тер вен ци је У  
на род ноМ здра вЉУ

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

Ток си ко ло ги ја је ком плек сна на уч на ди сци пли на ко ја има ве ли ки ути цај 
и ко ја је ду бо ко по ве за на са еко ло шким здра вљем. Еви дент не су бли ске ве зе 
из ме ђу ток си ко ло ги је и јав не по ли ти ке, с об зи ром да су за ко ни и кон цеп ти 
ток си ко ло ги је по год ни за раз у ме ва ње ка ко фи зич ки и хе миј ски аген си де лу ју 
на би о ло шки си стем. Глав но усме ре ње је на би о ло шком од го во ру, пре не го на 
су штин ској осо би ни са мог аген са.

Ам дур је 1991. го ди не де фи ни сао ток си ко ло ги ју као на у ку о отро ви ма. 
По зна ва ње отро ва има ду гу исто ри ју, укљу чу ју ћи и сам на ста нак људ ских би-
ћа. Вр ло ра но се зна ло о ток сич ном ути ца ју по је ди них са сто ја ка из хра не на 
људ ско здра вље и жи вот. Грч ка исто ри ја и исто ри ја рим ског цар ства, је пу на 
до ка за о ко ри шће њу отро ва.

Но ва де ка да до но си осве до чен, јав ни про тест за га ђе њу око ли не, ко ји је 
вр ло сли чан са ни тар ној ре во лу ци ји, из сре ди не де вет на е стог ве ка. По ли тич ка 
сна га овог јав ног про те ста су но ве на ци о нал не и ме ђу на род не вла ди не ор га-
ни за ци је.

Хе миј ска, елек трон ска и нафт на ин ду стри ја, чи ји је прет ход ни раст био 
знат но убр зан по ја вом II свет ског ра та, ра ни је је сма тра на, као је ди ни фак-
тор у раз во ју но вог про из во да и про да је. Раз ви је не зе мље за по че ле су бит но 
дру штве но ин ве сти ра ње за ре ша ва ње про бле ма ста рих за га ђи ва ча чо ве ко ве 
сре ди не и за спре ча ва ње на стан ка но вих. Вла ди на ми ни стар ства су из ра ди ла 
и про ве ри ла оруж ја за ма сов на уни ште ња и ујед но по тро ши ла ве ли ки део бу-
џе та, за ис пра вља ње кон та ми на ци ја и уни ште ње оруж ја (1).

Здрав стве на ре во лу ци ја је има ла ве ли ку уло гу у обра зло же њу по ве за но сти 
за га ђе не жи вот не око ли не и ло шег здра вља љу ди. У жи жи ин те ре со ва ња су но ва 



42 Ток си ко ло ги Ја и Еко ло шко Здра ВљЕ: При мЕ на и ин ТЕр ВЕн ци ЈЕ у на род ном Здра Вљу   

са зна ња о кон та ми ни ра ној во ди, за га ђе ном ва зду ху и обо ле лим биљ ка ма. По-
себ не три обла сти, ути чу јед на на дру гу, ка ко по сред но, та ко и не по сред но:

не пре кид ни раз вој ре сур са на зе мљи, 1. 
еко ло шка де гра да ци ја, 2. 
де мо граф ски при ра штај.3. 

Нај ве ћа ду го роч на прет ња за људ ско здра вље је из ло же ност еко ло шким 
хе миј ским про из во ди ма, ко ји до во де до про ме на у зе мљи ној ат мос фе ри. Хло-
ро флу о ро кар бо нат (CFCs) и дру га је ди ње ња, као и упо тре ба фо сил них го ри ва 
уз не пра вил ну при ме ну тех ни ке по љо при вред не екс пло а та ци је су про из во ди 
и про це си, ко ји до во де до опа да ња ни воа стра тос фер ског озо на и по ја ве фе но-
ме на ста кле не ба ште. Мек Мајкл (McMic hael) је 1994. го ди не на гла сио, да би 
гло бал не кли мат ске про ме не има ле ка та стро фа лан ути цај на људ ско здра вље 
и оп ста нак, укљу чу ју ћи мо гу ће по пла ве и глад (2).

Ути цај гло бал не кли ме мо же би ти илу стро ван кроз пет глав них та ча ка:
Раз у ме ва ње осо би на и ефе ка та хе ми ка ли ја је од пре суд ног зна ча ја.1. 
За тво рен си стем у ко ме де лу ју хе ми ка ли је, без об зи ра да ли се ра ди 2. 
о ути ца ју на људ ски ор га ни зам или зе мљу као пла не ту, је си стем са 
огра ни че ним од го во ром, мо гућ но сти до во ђе ња у ис прав но ста ње и 
ре ге не ра тив ним по тен ци ја лом.
Ефе кат ути ца ја хе миј ских и фи зич ких аге на са на здра вље је нај че шће 3. 
од ло жен и ин ди рек тан, али ра за ра ју ћи.
Ло кал на, на ци о нал на и ин тер на ци о нал на кон тро ла има нај ви ше успе-4. 
ха ка да је фо ку си ра на на по је ди нач ни за га ђи вач у по је ди нач ним сре-
ди на ма, а нај ма ње, ка да се ра ди о сло же ној хе миј ској ме ша ви ни, где 
се за га ђи вач ши ри ва зду хом, во дом и за хва та це лу пла не ту.
По треб но је раз ма тра ти ком плек сан про цес зва нич не и не зва нич не 5. 
по ли ти ке, у ци љу сма ње ња ри зи ка (3).
Ток си ко ло ги ја по ти че од Па ра цел зи ју са, ал хе ми ча ра и ва ра ли це ра-6. 
ног се дам на е стог ве ка. Ње го ва за слу га је у де фи ни са њу пр вог за ко на 
о ток си ко ло ги ји – да до за чи ни отров (4). 

ток Си ко ло Шки за ко ни

до за Чи ни отров – пр ви за кон ток Си ко ло ги је
Основ ну ба зу ове на уч не ди сци пли не чи ни ис тра жи ва ње, на ко ји је на чин 

до за по ве за на са од го во ром. 
Уоп ште но, има два ти па до за-од го вор кри вих. Јед на је об ли ко ва на у ви ду 

ла ти нич ног сло ва С и при ка зу је по сто ја ње нај ни же до зе без при ме ће ног деј ства 
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и тре ну так где уз по ве ћа ње до зе, до ла зи до по сте пе ног раз во ја по ве ћа ног од го-
во ра. Ово је пра ће но ли не ар ном фа зом ра ста у од го во ру, у за ви сно сти од до зе и 
исто вре ме но ни воа до зе, где ви ше не до ла зи до по ве ћа ња од го во ра. За еко ло шку 
ток си ко ло ги ју је од ве ли ког зна ча ја по сто ја ње ове кри ве и она по ка зу је ко ја се 
за не ма ру ју ћа до за на ла зи ис под са ме кри ве, а ко ја не оште ћу је ор га ни зам, ко-
ли ко год би ло оче ки ва но. То је оп шта на уч на осно ва за за по чи ња ње пра ће ња 
за не ма ру ју ћих вред но сти аге на са, ко ји мо гу до ве сти до спе ци фич них ефе ка та. 
Нпр. не раз бла же на H2SO4 у до ди ру са ко жом до во ди до ја ке опе ко ти не, док 
кап сум пор не ки се ли не раз бла же не у ка ди, не ма ни ка квог зна ча ја (1). 

Пра го ви не га тив ног деј ства отро ва ће се раз ли чи то ма ни фе сто ва ти код 
по је ди на ца у за ви сно сти од спе ци фич них окол но сти, би ло да су ге нет ски 
де тер ми ни са ни или усло вље ни го ди на ма жи во та, или не ким дру гим окол-
но сти ма. Ге нет ска раз ли ка, ко ја на при мер од ре ђу је по сто ја ње дла ка или не, 
ујед но од ре ђу је осе тљи вост из ло же ног де ла сум пор ној ки се ли ни. Та ко ђе, бе бе 
су осе тљи ви је у од но су на од ра сле. Та С-тип, до за-од го вор кри ва, је по год на за 
при ка зи ва ње свих отров них ефе ка та, осим оних ко ји су про из ве де ни у не по-
сред ној ре ак ци ји са ге нет ском гра ђом.

Дру ги оп шти тип до за-од го вор кри ве има ла је не ја сну до зу по чет ка. Ова 
кри ва пред ви ђа оне за вр шне тач ке, ко је су узро ко ва не пер зи стент ним про-
ме на ма у ге ни ма. По ја вљу је се код кан це ра, код ко јих се та ко зва не со мат ске 
(те ле сне) му та ци је де ша ва ју у по је ди нач ној ће ли ји. На сли чан на чин, му та-
ци је на лик за чет ку, за мет ку, мо гу за хва ти ти ДНА ће ли је ко ја уче ству је у ре-
про дук ци ји. По је ди нач на про ме на на ДНА, мо же из ме ни ти ге нет ску ши фру 
ће ли ја. Из то га сле ди, да би ло ко ји по је ди нач ни мо ле кул хе миј ског је ди ње ња 
или енер ги ја раз ли чи тих фи зич ких аге на са, као што је јо ни зу ју ће зра че ње, 
мо же има ти ути ца ја на из ме ну ДНА, ко ја мо же до ве сти до му та ци ја. Уко ли-
ко та кав квар на ни воу ДНА ни је био пре по знат и ни је од стра њен ен зим ском 
ак тив но шћу, по сто ји ре ал на мо гућ ност за ме не нор мал них ће ли ја, ма лиг ним 
ће ли ја ма. Ре зул тан та кри ве до за-од го вор, стар ту је на по је ди нач ном мо ле ку лу. 
Не по сто ји ап со лут но си гур на до за. При мер за то је, дво стру ко ве ћа мо гућ ност 
на стан ка му та ци ја, ако су хе миј ски ал те ро ва на два мо ле ку ла ДНА, у од но су 
на је дан мо ле кул. Евен ту ал но, ни во до зе мо же би ти нео че ки ва но ви сок код 
мр твих ће ли ја, јер се оне не ре про ду ку ју, та ко да не мо гу би ти ба за за на ста-
нак кан це ра и по сле дич но на ста лих аб нор мал но сти. По сто ји са мо ма ли број 
хе ми ка ли ја, спо соб них да ди рект но ути чу на ДНА жи вих ће ли ја и сма тра се 
да је ма ли број мо ле ку ла, ко ји има ју ди рект ни ути цај. При мер су на рав но пу-
ша чи, где упр кос без број ним кан це ро ге ним мо ле ку ли ма ко ји се на ла зе у ди му 
јед не ци га ре те, са мо се код ма лог бро ја пу ша ча раз ви ја кан цер. Прет по став ка, 
да ри зик ни ка да ни је јед нак ну ли, имао је ве ли ког ути ца ја на јав ност, где је 
нај ви ше оп ту жи ва на ин ду стри ја. На род но здра вље има не за мен љи ву уло гу у 
пре по зна ва њу ових ри зи ка (1).
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Спе ци ФиЧ ноСт
Дру ги за кон ток си ко ло ги је је, да фи зич ки и хе миј ски аген си по се ду ју 

спе ци фич не ефек те. Овај тер мин је ра зу мљив, уко ли ко се ка же да је аспи рин 
не за мен љив код гла во бо ље, али не по ма же код оп сти па ци је, где се ко ри сте 
пре па ра ти дру ге спе ци фич но сти. Раз ли чи та раз ма тра ња су ге ри шу, да се лек-
тив ност ефе ка та код еко ло шких хе миј ских про из во да ни је до вољ но при хва-
тљи ва у јав но сти; мно ге хе ми ка ли је мо гу би ти узрок на стан ка кар ци но ма, док 
узрок мо гу би ти и дру ге бо ле сти ор га ни зма. Спе ци фич ни ефек ти су оче ки ва ни 
и за хе ми ју и за би о ло ги ју. Раз у ме ва ње од но са из ме ђу хе миј ских струк ту ра 
и би о ло шких деј ста ва је би ло цен трал но ин те ре со ва ње фар ма ко ло ги је и ток-
си ко ло ги је.

Од нос струк ту ра-ак тив ност тј. де ло ва ње (САР), се нај че шће ко ри сти као 
ди зајн хе ми ка ли је са спе ци фич ним ефек том, ко ји мо же би ти ко ри стан у те ра-
пе у ти ци. Док је САР ко ри сно сред ство, пре дик тив на вред ност је огра ни че на у 
упо тре би, без оба ве за за до пун ска ис пи ти ва ња, евен ту ал но отров них аге на са. 
На при мер, јед на ме тил гру па из два ја то лу ен од бен зе на, ко ји ка сни је оште ћу је 
ко шта ну срж до во де ћи до ле у ке ми је, етил-ал ко хол од ме та но ла, ко ји ка сни је 
узро ку је акут ну аци до зу и сле пи ло, х-хек сан из сва ког х-хеп та на или х-пен та на: 
при че му ће је ди но хек сан би ти од го во ран за на ста нак оште ће ња пе ри фер ног 
жив ца. Ове раз ли ке при ка зу ју спе ци фич ност у фор ми ра њу ток сич них ме та-
бо ли та и у ин тер ак ци ји са би о ло шким ре цеп то ри ма.

Хе миј ске струк ту ре су вр ло ва жне де тер ми нан те спе ци фич них ка рак-
те ри сти ка еко ло шког окру же ња. По сто ји ве ли ка бри га и јав но ин те ре со ва ње 
за аген се ко ји се аку му ли ра ју, ка ко у људ ском ор га ни зму та ко и у окру же њу. 
Мно га та ква је ди ње ња су већ би ла за бра ње на или огра ни че на: ди хлор ди фе нил-
три хло ре тан ДДТ и по ли хло ри са ни би фе ни ли ПЦБс. По сто ји оп шта са гла сност 
за из бе га ва ње ко ри шће ња пер зи стент них аге на са и оних ко ји има ју ку му ла тив-
но деј ство, по себ но због то га што стан дард ни ток си ко ло шки при ступ не мо же 
пред ви де ти све не же ље не ефек те и што је по не кад по треб но да про ђе чи та ва 
де ка да док се не спо зна ју штет ни ор ган ски спо је ви. По не кад, ла ко ис пар љи ва 
је ди ње ња, мо гу би ти прет ход ни ци упор них пер зи стент них аге на са, као што је 
ди ок син ко ји на ста је спа љи ва њем от па да, ко ји у се би са др жи је ди ње ња хло ра. 
Од по себ ног ин те ре со ва ња су она је ди ње ња ко ја мо гу до ве сти до из ме не естро-
ген ске хор мон ске функ ци је (1).

Као што зна мо, хе мо гло бин је од го во ран за пре но ше ње ки се о ни ка од 
плу ћа, до тки ва и ор га на. Ток сич ност се мо же оства ри ти по мо ћу не ко ли ко 
ме ха ни за ма. Ок си да ци ја ре ду ко ва не фе ро гру пе у фе ри гру пу гво жђа у хе мо-
гло би ну, сла би ње го ву спо соб ност но ше ња и осло ба ђа ња ки се о ни ка у тки ви ма. 
Раз ли чи ти хе миј ски аген си ок си ду ју ин тра це лу лар но гво жђе, укљу чу ју ћи и 
ни три те, ко ји су уоби ча је ни за га ђи ва чи здра ве во де по љо при вред них за јед-
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ни ца. Угљен мо нок сид (CO), инер тан гас, гра ђом сли чан ки се о ни ку, мо же се 
ве за ти за хе мо гло бин уме сто О2, чи ме га ујед но и ис ти ску је.

ЉУд Ска Би Ћа и жи во ти Ње
Ра ди се о тре ћем за ко ну ток си ко ло ги је. Ис пи ти ва ње ток сич них ефе ка та 

на жи во ти ња ма, за ко је се оче ку је да се мо гу по ја ви ти код љу ди, је цен трал ни 
аспект са вре ме не ток си ко ло ги је. Ба зич ни прин ци пи функ ци о ни са ња ће ли ја 
и ор га на, као и спе ци фич ност ток сич них ефе ка та су за јед нич ки за све си са ре. 
Све ће ли је мо ра ју до би ти енер ги ју за из град њу уну тра шње струк ту ре, као и за 
осло ба ђа ње от пад них ма те ри ја. Ме ђу тим, до за-од го вор бит но ва ри ра ме ђу вр-
ста ма, осли ка ва ју ћи раз ли чи то сти у ад сорп ци ји, ди стри бу ци ји, ме та бо ли зму, 
екс кре ци ји и осе тљи во сти циљ них ор га на. Раз у ме ва ње фак то ра од го вор них 
за раз ли ке из ме ђу по је ди них вр ста, олак ша ва екс тра по ла ци ју са жи во ти ња 
на људ ска би ћа (5).

пУ те ви ег зо ге ниХ Хе Миј СкиХ про из во да код ЉУ
ди

Глав но ис пи ти ва ње у ток си ко ло ги ји је про це на пу те ва хе ми ка ли ја, од 
ме ста ула ска у ор га ни зам, до ње го вог евен ту ал ног из лу че ња. Овај про цес је 
по де љен у че ти ри ме ђу соб но по ве за на про це са: ап сорп ци ју, ди стри бу ци ју или 
рас по де лу, ме та бо ли зам и екс кре ци ју или из лу чи ва ње (1).

ап Сорп ци ја
Хе ми ка ли је мо гу до спе ти у ор га ни зам пре ко уста, ко же и ре спи та тор-

ног трак та. На чин екс по зи ци је мо же има ти ве ли ки ути цај на ап сорп ци ју и 
по сле дич ну ток сич ност. Го то во 100 од сто ин ха ли ра них че сти ца оло ва би ва 
ап сор бо ва но у цир ку ла ци ју, у по ре ђе њу са не у по ре ди во ма њим про цен том 
уне тог оло ва. Ин тер ни фак то ри, по себ но ГИТ-а, мо гу ути ца ти на ап сорп ци-
ју. Не до ста так гво жђа и кал ци ју ма код де це, по себ но у ен дем ским кра је ви ма 
где је оло во пре ва лент но, по ве ћа ва ап сорп ци ју уне се ног оло ва. Бр зи на ко јом 
се бен зен из бен зи на ап сор бу је пре ко ко же, уве ћа на је до да ва њем ки се о ни ка 
као ком по нен те у ме ша ви ни бен зи на и сте пе ном уне ше ног ди ок си да из зе мље 
кроз на бо ре ГИТ-а.

Че сто је до ми нан тан је дан пут уно ше ња, али не тре ба за не ма ри ти оста ле 
пу те ве.

раС по де ла
Рас по де ла хе ми ка ли ја у ор га ни зму од ви ја се раз ли чи тим пу те ви ма. Де ли-

мич но, за ви си од на чи на ап сорп ци је. Је ди ње ње уне то кроз ди ге стив ни тракт, 
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пра во од ла зи до је тре где се и за др жа ва, док агенс уне сен уди са њем, од ла зи до 
плу ћа и дру гих де ло ва ре спи ра тор ног трак та. Рас по де ла за ви си од фи зич ких и 
хе миј ских осо би на аген са, као и од спе ци фич них фак то ра ор га ни зма.

Ме та Бо ли заМ
Ме та бо ли зам у ужем сми слу, од но си се на про ме ну хе миј ских про из во да у 

те лу. Основ на ме та бо лич ка функ ци ја те ла је пре во ђе ње хран љи вих ма те ри ја у 
енер ги ју и дру ге струк тур не ма те ри је. Нај че шће се пре храм бе ни про из во ди и 
дру ги ег зо ге ни хе миј ски про из во ди ме та бо ли шу у је три. Сви ор га ни по се ду ју 
ме та бо лич ке спо соб но сти, ко је за ви се од ор га на и њи хо ве осе тљи во сти пре ма 
ток сич ним аген си ма. Спе ци фич ност хе ми ка ли ја пре ма по је ди ним ор га ни ма 
за ви си од спе ци фич но сти ен зи ма и ен зим ских гру па, ко ји су од го вор ни за ме-
та бо ли зам од ре ђе них ти по ва ће ли ја.

Ме та бо ли зам је нај че шће по де љен у две фа зе. Пр ва, нај че шће под ра зу ме-
ва ок си да ци ју, ре дук ци ју или хи дро ли зу и за вр ша ва се пре тва ра њем ег зо ге-
них хе миј ских про из во да у суп стан це ко је да ље под ле жу пре во ђе њу, по мо ћу 
ен зи ма дру ге фа зе, у је ди ње ња ко ја се из лу чу ју из те ла, или се ко ри сте као 
гра див не суп стан це. Глав на гру па ен зи ма ан га жо ва них у пр вој фа зи ре ак ци је 
су ци то хро ми П-450 ко ји са др же мо но ок си ге на зу, са ра зно вр сним сте пе ном 
спе ци фич но сти.

Ме та бо ли зам не по зна тих суп стан ци је нај че шће за штит ни и пре во ди не-
же ље не ап сор бо ва не ма те ри је у хе миј ске фор ме ко је се ла ко из ба цу ју. На тај 
на чин, рас твор љи ви ма сни аген си мо гу би ти пре ве де ни у још рас твор љи ви је, 
ко ји се за тим из лу чу ју пу тем жу чи и мо кра ће. По мо ћу ме та бо ли зма, до ла зи 
до кон вер зи је ре ла тив но инак тив них са сто ја ка, у пот пу но без бед не ком по-
нен те (1).

из лУ Чи ва Ње (екС кре ци ја)
Из лу чи ва ње из те ла се та ко ђе од ви ја на ви ше на чи на, би ло пре ко га стро-

ин те сти нал ног трак та за не ап сор бо ва не ком по нен те, или пу тем ури нар ног 
трак та, за рас твор љи ве аген се од го ва ра ју ће мо ле кул ске те жи не. Ури нар на 
екс кре ци ја је под стак ну та уно ше њем ве ће ко ли чи не во де у ор га ни зам, док они 
аген си ко ји се ме та бо ли шу у је три, би ва ју из ба че ни би ли јар ним трак том. Зна-
ча јан гу би так ис пар љи вих суп стан ци се оства ру је пре ко плу ћа (бен зен). Дру ги 
пу те ви из лу чи ва ња су пре ко зно ја и пу тем до је ња, што со бом но си од ре ђе ни 
ри зик, по себ но за но во ро ђен чад, уко ли ко је мај ка прет ход но би ла из ло же на 
хе миј ским аген си ма.
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оСе тЉи воСт

Је дан од глав них про бле ма ток си ко ло ги је је раз у ме ва ње раз ли ка људ ске 
осе тљи во сти, пре ма еко ло шким ути ца ји ма. Код по је ди на ца, пу ше ње мо же до-
ве сти до смр ти и то у мла ђим го ди на ма, та ко и до по ја ве кар ци но ма, хро нич не 
бо ле сти плу ћа или кар ди о ва ску лар не бо ле сти. У дру гом слу ча ју, по је дин ци 
мо гу да до жи ве ду бо ку ста рост, са ма њим по сле ди ца ма. Де ли мич но об ја шње ње 
је да по је ди ни еко ло шки ток си ни убр за ва ју не га тив не ефек те, ко ји би се ина че 
по ја ви ли у ка сни јем жи вот ном до бу, у за ви сно сти од ге нет ског и еко ло шког 
ути ца ја. Не ко ко би до жи вео ин фаркт у се дам де се тој го ди ни услед по ви ше ног 
хо ле сте ро ла ко ји је на стао би ло ге нет ском де тер ми на ци јом, би ло уно ше њем 
ма сне хра не, мо же га до жи ве ти у пе де сет пе тој го ди ни, због до дат ног штет ног 
ути ца ја пу ше ња (1).

Раз у ме ва ње ин тер ак ци је ге нет ских и еко ло шких фак то ра у на стан ку бо-
ле сти, би ће на ве де но, то ком бу ду ћих ис тра жи ва ња људ ског ге но ма. Док ће 
ге нет ска фа за ве ћи не бо ле сти би ти уоч љи ва, ујед но се мо ра ис та ћи при су ство 
фак то ра, ко ји ће би ти по тре бан, али ујед но и не до во љан по вод на стан ку бо ле-
сти. Осим из ве сних де чи јих по ре ме ћа ја, еко ло шки фак то ри ће обич но од ре ди-
ти да ли и ка да ће ге нет ски де тер ми ни са на бо лест, по ста ти ма ни фест на.

По зна ти узро ци ве ће људ ске осе тљи во сти за спе ци фи чан ни во штет них 
еко ло шких аге на са, де ле се у че ти ри гру пе:

по ве ћа но упи ја ње од са мог ор га ни зма,1. 
по ве ћа не ис по ру ке аге на са или њи хо вих ме та бо ли та до циљ них ор-2. 
га на,
по ве ћа на осе тљи вост циљ ног ор га на,3. 
по ве ћа на осе тљи вост по је ди на ца у за ви сно сти од ви си не оште ће ња 4. 
циљ них тки ва.

Ге нет ски де тер ми ни са не раз ли ке од ре ђе них ен зи ма су до бро по зна те, у 
по гле ду ути ца ја на ме та бо ли зам по је ди них нар ко ти ка и еко ло шких аге на са, 
би ло да до во де до де ток си ка ци је или ак ти ва ци је штет них је ди ње ња. Аце ти-
ла ци ја, чест ме та бо лич ки про цес, де ша ва се или убр за но или успо ре но, у за-
ви сно сти од од го вор ног ге на или ен зи ма. Дру ги кључ ни ме та бо лич ки ен зи ми, 
ме ња ју сво ју ак тив ност у за ви сно сти од ди је те, ал ко хо ла, ле ко ва, или прет ход-
не из ло же но сти штет ним аген си ма.

Циљ ни ор ган, та ко ђе, мо же раз ли чи то ре а го ва ти на да ти ни во еко ло шких 
аге на са, или њи хо вих ме та бо ли та. При мер за то је, да је дан од се дам цр на ца у 
САД има пре не се ну ва ри јан ту ен зи ма глу ко зо-6-фос фат де хи дро ге на зе, ко ји 
шти ти од ма ла ри је, као и по сто ја ње по је ди на ца са ви со ким ри зи ком за на ста-
нак кар ци но ма ко же, услед из ла га ња ул тра ви о лет ним зра ци ма, код ко јих је 
при су тан не до ста так ен зи ма за по прав ку оште ће не ДНА. Ко нач но, по је дин ци 
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мо гу би ти осе тљи ви ји на еко ло шке аген се, не са мо због по ја ча ног од го во ра 
циљ них ор га на, већ због мо гућ но сти гу бит ка функ ци је (1).

Спе ци јал ни про Бле Ми Ме Ша ви на

Чо век је, по ред хе миј ских и фи зич ких аге на са, из ло жен и ути ца ју ме ша ви-
на. Ге нет ски, ми смо пот пу но про гра ми ра ни за по сту па ње са ме ша ви на ма, нај-
че шће ме ша ви на ма хра не, ко ја са др жи ра зно вр сне хе миј ске про из во де (6). 

Ток си ко ло шка на у ка и про пи си о хе миј ским про из во ди ма су ге не рал но 
усме ре ни на по је ди нач не хе миј ске про из во де, а не на ши ро ку па ле ту аге на са, 
ко ји су при сут ни у кон та ми ни ра ном ва зду ху или во ди, или у за јед нич ким по-
тро шач ким про из во ди ма, као што је бен зин.

При мер за то је ме ша ви на ауто мо бил ског го ри ва, ко ја у се би са др жи ме-
тил-тер-бу тил етар (МТБЕ) и ко ја се од не дав но про да је у САД. Мно ги су се 
жа ли ли на не спе ци фич не симп то ме, ко ји су по ве за ни до да ва њем ове ме ша ви не 
бен зи ну. Ове жал бе, ни су би ле до вољ но по др жа не кли нич ким ис пи ти ва њем у 
ток си ко ло шкој ба зи по да та ка. Ме ђу тим, ре ле вант на ток си ко ло шка ба за по да-
та ка је ско ро пот пу но огра ни че на на сту ди је о са мом МТБЕ, не узи ма ју ћи у 
об зир ње го ву ме ша ви ну у бен зи ну.

Ве ћи на сту ди ја ме ша ви на је да ла за кљу чак, да су им ефек ти уве ћа ни и 
да се мо гу пред ви де ти, са би ра њем ефе ка та по је ди них ком по нен ти ме ша ви не. 
Ово је по себ но ис так ну то у слу ча је ви ма где аген си по се ду ју слич ност и где 
вре ме ном до ла зи до њи хо вог си нер ги зма. Мно го је ве ћа ин ци ден ца на стан ка 
кар ци но ма плу ћа код пу ша ча ко ји су би ли из ло же ни уди са њу азбест них че сти-
ца, не го да се ра ди ло о из ла га њу по је ди нач ним фак то ри ма ри зи ка (1). 

По ред си нер ги зма, уоча ва се и ан та го ни зам. Исто вре ме на из ло же ност 
то лу е ну и бен зе ну, до во ди до сма ње ња ток сич но сти бен зе на на ко шта ну срж. 
Обрат но би би ло да је у пи та њу са мо бен зен. Бен зен се, пу тем ме та бо лич ке 
об ра де, кон вер ту је у ток син ко шта не ср жи, а то лу ен у не шко дљи ву суп стан цу. 
У слу ча ју из ла га ња ор га ни зма ни жој вред но сти то лу е на, ко ја ни је до вољ на за 
по кре та ње ме та бо ли зма, по кре ну ће се ме та бо лич ка ма ши не ри ја бен зе на, са 
ства ра њем ма ње ток сич них ме та бо ли та. Та ко ђе, ова ин тер ак ци ја се не по ја-
вљу је, ка да су ни вои из ла га ња ре ла тив но ни ски и где због су фи ци јент не ме та-
бо лич ке ма ши не ри је, не ће до ће до њи хо ве по је ди нач не об ра де. На ин тер ак ци ју 
де лу ју и они аген си, ко ји са ми за се бе ни су шко дљи ви (нпр. ал ко хол), али ко ји 
по ди жу ак тив ност дру гих шко дљи вих аге на са.

С об зи ром на ве ли ки по тен ци јал ком би на ци ја код ег зо ге них фи зич ких и 
хе миј ских аге на са, ни је мо гу ће њи хо во ком плет но про у ча ва ње. Ко ри сте се 
два на че ла у ре ше њу овог про бле ма. Је дан се од но си на про у ча ва ње та квих 
ком би на ци ја ко ји ма су љу ди ве ро ват но би ли из ло же ни. Дру ги је фо ку си ран 
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на раз от кри ва ње ме ха ни зма ток сич но сти по је ди нач них ком по нен ти, да би се 
пред ви де ли њи хо ви ин тер ак тив ни ефек ти (1).

ве за из Ме ЂУ ток Си ко ло Шке на У ке и др жав не по
ли ти ке

Ток си ко ло ги ја је ге не рал но ис так ну та као на чин за шти те дру штве не за јед-
ни це и око ли не. Има две ва жне уло ге: де тек ци ју од но са и по ве зи ва ња узро ка и 
по сле ди ца еко ло шких, хе миј ских и фи зич ких аге на са на ху ма ну по пу ла ци ју 
или око ли ну и раз вој тех ни ке у ци љу пре вен ци је.

Ба ви се про у ча ва њем иза зи ва ња бо ле сти од хе миј ских и фи зич ких аге-
на са, вр ше ћи екс пе ри мен те in vi vo и in vi tro. Нај у збу дљи ви ји аспект мо дер не 
ток си ко ло ги је је мо гућ ност ве зи ва ња прет ход но екс по ни ра них ис тан ча них 
би о ло шких мар ке ра са би о мар ке ри ма, ра ди ви зу е ли за ци је ра них ефе ка та, 
чи ме се обез бе ђу је снаб де ва ње епи де ми о ло га сна жним ору ђем за упо зо ре ње 
и ева лу а ци ју узро ка и ефе ка та, као по сле ди цу ве зе еко ло шке из ло же но сти и 
људ ског здра вља (7).

Упо тре Ба ток Си ко ло ги је ра ди Си гУр но Сног те Сти ра Ња Хе Миј
СкиХ про из во да
Про це на си гур но сти хе миј ских про из во да се раз ви ла у ре ла тив но стан-

дар ди зо ван при лаз, по себ но за но ву ге не ра ци ју хе ми ка ли ја, ко ја се по ја вљу је 
на тр жи шту. По ла зна прет по став ка је да сви хе миј ски про из во ди има ју ток-
си чан ефе кат. За за шти ту јав но сти и рад ни ка, вр ло је бит но по зна ва ње деј ства 
од ре ђе них до за.

За оце ну хе миј ске ток сич но сти, би ла је раз ви је на стан дар ди зо ва на по ну да 
ла бо ра то риј ских те сто ва. За раз ли ку од не у ро би хеј ви о рал них ефе ка та, код ко-
јих се не мо же ја сно де фи ни са ти и из ме ри ти ути цај на људ ско здра вље, про ме не 
у ви ду му та ци ја се мо гу од ре ди ти ве ћим бро јем до ступ них те сто ва.

Ам сов тест за му та ге ност је при мер ди зај на бр зог скри нинг те ста, за от-
кри ва ње по тен ци јал но он ко ге них хе ми ка ли ја. Ко ри шће њем бак те риј ског тест 
си сте ма, ко ји по ка зу је ка да се му та ци ја де ша ва и ње ним спа ја њем са ак тив ном 
ме та бо ли шу ћом фрак ци јом у је три гло да ра, по сто ји мо гућ ност за де тек ци ју 
про ду ку ју ће му та ци је. Дру ги бр зи тест за му та ге ност за ви си од ће ли ја си са ра, 
би ло из ван или у жи вом ор га ни зму.

Кла сич ни те сто ви од ви ја ју се у пе ри о ду од две го ди не, ко ји је бли зак жи-
вот ном до бу екс пе ри мен тал них жи во ти ња, ми ше ва или па цо ва. Мак си мал на 
иза бра на до за је она ко ја се то ле ри ше то ком де ве де се то днев ног ис пи ти ва ња. 
До ста је би ло ди ску си је око упо тре бе ви со ке до зе, чи је су вред но сти знат но 
из над гра ни це уоби ча је не људ ске из ло же но сти. Због упо тре бе ви со ких до за у 
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екс пе ри мен тал не свр хе, за бу на мо же на ста ти услед ла жно по зи тив них на ла за, 
по себ но код кар ци но ма.

У не ким слу ча је ви ма, за ко ни и др жав ни пра вил ни ци на во де по треб не ин-
фор ма ци је о ток си ко ло шким про ба ма, за ви сно од ти па про из во да, као што су 
пе сти ци ди и ра зни до да ци хра ни. У САД го ди шње про ђе про цес про ве ра ва ња 
1500 но вих хе миј ских про из во да (1).

Уло га ток Си ко ло ШкиХ ин Фор Ма ци ја У по Ста вЉа ЊУ здрав
Стве ниХ еко ло ШкиХ Стан дар да
По ста вља ње еко ло шких здрав стве них стан дар да за ви си од мно го фак то ра, 

укљу чу ју ћи прав не ре гу ла ти ве и по ли тич ка, дру штве на и еко ном ска раз ма-
тра ња. По је ди ни за ко ни, као што је Аме рич ки акт о чи стом ва зду ху, зах те ва 
од ад ми ни стра то ра Аген ци је за за шти ту чо ве ко ве око ли не, да при хва ти и 
при ме ни сет стан дар да за за шти ту осе тљи вог ста нов ни штва, не оба зи ру ћи се 
на тро шко ве ко ји су по треб ни за по сти за ње по ста вље них стан дар да. Дру ги за-
кон, као што је Акт о кон тро ли ток си ко ло шких суп стан ци у САД, по ку ша ва да 
ус по ста ви рав но те жу из ме ђу упо тре бе но вих хе миј ских про из во да и мо гу ћих 
еко ло шких и људ ских ри зи ка.

Ге не рал но, по сто је раз ли чи ти ни вои ток си ко ло шких ин фор ма ци ја од ре-
ђе них за кон ским ре гу ла ти ва ма:

без о па сни аген си на ме ње ни би о ло шком ути ца ју на ху ма ну по пу ла ци ју, 
пр вен стве но ле ко ви или ви та ми ни,

аген си са ви ше огра ни че них би о ло шких ефе ка та, као што је ко зме ти ка 
ко ја ме ња вла жност ко же или до да ци хра ни за по бољ ша ње уку са,

аген си са на мер ним би о ло шким ути ца јем, као што су пе сти ци ди или хер-
би ци ди,

хе миј ски аген си за ко је ни је по жељ но би о ло шко деј ство, као што су бо је и 
сред ства за чи шће ње про зо ра.

Пре пу шта ња но вог про из во да у про да ју, ад ми ни стра ци ја за хра ну и ле ко-
ве спро во ди оп се жне, стро го кон тро ли са не сту ди је на љу ди ма и на жи во ти ња-
ма. Хе миј ска ин ду стри ја има ве ли ку од го вор ност у по гле ду пла си ра ња но вог 
про из во да на тр жи ште, ка ко због ње го вог ути ца ја на здра вље љу ди, та ко и због 
соп стве не фи нан сиј ске ева лу а ци је.

за Штит ни Фак то ри и ва жноСт еви ден ци је
Сет стан дар да из ло же но сти хе миј ским про из во ди ма, у про шло сти, раз-

вио се из арит ме тич ке фор му ла ци је, до би је не на осно ву скром них по да та ка 
екс пе ри ме на та вр ше них на жи во ти ња ма, до да на шњих да на, где има мо мно го 
ве ћи број по да та ка, по себ но код љу ди. У про шло сти, ток си ко ло ги ја се осла ња ла 
на до за-од го вор при ступ да уста но ви не при ме тан, не у оч љив ни во ефек та код 
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ла бо ра то риј ских жи во ти ња (НО ЕЛ). У ства ри, то је нај ви ши ни во про ве ре, пре 
ни воа са мог по чет ка ефе ка та.

Раз ли чи ти за штит ни фак то ри, че сто по гре шно озна че ни као фак то ри си-
гур но сти, ко ри сти ли су се, ра ди утвр ђи ва ња мо гућ но сти ве ће осе тљи во сти код 
љу ди у од но су на екс пе ри мен тал не жи во ти ње, као и за мо гућ ност по ја вљи ва ња 
нео бра ђе них ефе ка та код жи во ти ња, ко ји би мо гли да се при ме не и на љу де. 
За по ста вља ње стан дар да, та да би био ко ри шћен, обич но сто ти или хи ља ди ти 
део не у оч љи вог ни воа ефек та (НО ЕЛ). У САД, Акт о за шти ти ква ли те та хра не, 
до да је још је дан, фак тор 10, ра ди за шти те код де це.

Акт о чи стом ва зду ху у САД, зах те ва од Аген ци је еко ло шке за шти те (ЕПА), 
сет стан дар да, за сва ки од шест глав них за га ђи ва ча ва зду ха: озон, СО2, че сти-
це, азот ди ок сид, угљен мо нок сид и оло во. Нео п ход но је уво ђе ње стан дар да са 
аде кват ним гра ни ца ма си гур но сти, ра ди за шти те осе тљи вог ста нов ни штва. 
Аме рич ки за кон, та ко ђе по ста вља На уч ни са ве то дав ни ко ми тет о чи стом 
ва зду ху, ко ји се са сто ји од се дам чла но ва, ко ји па жљи во пре гле да ју до ка зни 
ма те ри јал и ра де пре по ру ке за Ад ми ни стра ци ју ЕПА (Асо ци ја ци ју за штед њу 
енер ги је), укљу чу ју ћи пре по ру ке си гур но сних гра ни ца.

Сви до ступ ни до ка зи ток си ко ло ги је, па жљи во су из ме ре ни и слу же као 
ба за за пре по ру ке. Но ве пре по ру ке упра вља ња у ЕПА (Асо ци ја ци ја за штед њу 
енер ги је), пред ла жу из ме не у ам би јен тал ним стан дар ди ма за озон и пар ти-
ку ле.

Ва жност при бли жа ва ња до ка зи ма се све ви ше ко ри сти за из но ше ње ми-
шље ња о сло же ним про бле ми ма. Је дан зна ча јан при мер је кла си фи ка ци ја 
по тен ци јал них ху ма них кар ци но ге на од стра не Ме ђу на род не аген ци је за ис-
тра жи ва ње кан це ра (IARC 1992).

кри те ри јУ Ми за ева лУ а ци јУ еко ло Шке по ли ти ке

Еко ло шка по ли ти ка у САД и дру гим еко ном ски раз ви је ним зе мља ма ни је 
са мо она по ли ти ка ко ја ауто мат ски ре а гу је ма сов ним ак ци ја ма из ве шта ва ња 
о еко ло шким ри зи ци ма пу тем ме ди ја, ни ти од мах ре а гу је на же ље и пи та ња 
ве ћи не на уч ни ка, је су ли сви фак то ри ко ји тре ба да бу ду раз ма тра ни па жљи во 
ис пла ни ра ни и из а на ли зи ра ни. По сто ји осам кри те ри ју ма у об ли ку пи та ња, 
ко ји су тра же ни од стра не ана ли ти ча ра и до но си о ца од лу ка, од ко јих се пр ва 
два из ри чи то, а по след ња три рет ко раз ма тра ју.

здра вље /си гур ност/ еко ло шка за шти та1. . Ово је ја сан пр ви кри те ри-
јум. Ко је ће ри зи ке сма њи ти, пред ло же на по ли ти ка? Хо ће ли се по-
ве ћа ти би ло ко ји ри зик? Ко ли ко су ови ри зи ци си гур ни и пред ви ди ви 
у до ме ну ток си ко ло ги је и епи де мо и ло ги је? Дру гим ре чи ма, ко ли ка 



52 Ток си ко ло ги Ја и Еко ло шко Здра ВљЕ: При мЕ на и ин ТЕр ВЕн ци ЈЕ у на род ном Здра Вљу   

је не из ве сност? Ве ћа не из ве сност, ве ћа ва жност дру гих се дам кри-
те ри ју ма (8).
прав на/др жав на/ из во дљи вост. 2. Да ли је пред ло же на по ли ти ка до-
след на по сто је ћим прав ним овла шће њи ма? Мо же ли то би ти из ве де но 
по сто је ћим за ко но дав ним ман да ти ма и про по зи ци ја ма? Да ли по др-
жа ва на ци о нал не, др жав не и ло кал не по ли тич ке ци ље ве?
ре ак ци је ди рект но за ин те ре со ва них.3.  Ко је ин те ре сне гру пе су по-
год не за по др шку тј. оме та ње, пред ло же не по ли ти ке? По др шка или 
оме та ње иза бра них зва нич них аген ци ја? Ка ква ће би ти ре ак ци ја би-
ра ча и ме ди ја?
еко ном ска из во дљи вост.4.  Је ли по ли ти ка до ступ на у по гле ду ове из во-
дљи во сти? Да ли ће сим бо лич но ин ве сти ра ње у по чет ној фа зи, оства-
ри ти нај ве ћи део ци ље ва? 
тро шко ви/до бит. 5. Да ли ће пред ло же на по ли ти ка пру жи ти здрав-
стве ну, еко ном ску и дру штве ну до бит ко ја зах те ва тро шко ве? Да ли 
су ра ди је ко ри шће на сред ства за ту свр ху, не го за дру гу по ли тич ку 
оп ци ју, за шти ту чо ве ко ве око ли не?
ет нич ки им пе ра тив.6.  Да ли је пред ло же на по ли ти ка за шти те, не рав-
но мер но рас по ре ђе на на по је ди не гру пе (еко ном ске, ет нич ке, ра сне, 
ге не ра циј ске, срод не), док су дру ге из ло же не ве ћем ри зи ку? Ка ко 
до би ти при ста нак ути цај них гру па? Да ли пред ло же на по ли ти ка по-
ве ћа ва мо гућ ност на но ше ња ште те је дин стве ним на ци о нал ним или 
кул тур ним ре сур си ма?
при ти сак вре ме ном (ti me pres su re).7.  Шта ће се де си ти уко ли ко се 
по ли ти ка од ло жи за 1, 5, 10, 20 и ви ше го ди на?
флек си бил ност.8.  Да ли се по ли ти ка при ла го ђа ва на прет ку у на у ци, 
тех ни ци и из ме на ма са ме по ли тич ке кли ме?

за кЉУ Чак

Ток си ко ло ги ја пред ста вља ва жну ве зу из ме ђу на у ке и по ли ти ке на род ног 
здра вља. Нај ве ћи до при нос је у обез бе ђи ва њу ору ђа за до но си о це по ли тич ких 
од лу ка у ци љу спре ча ва ња но вих еко ло шких про пу ста, укљу чу ју ћи не по вољ не 
ути ца је на људ ско здра вље. Уло га ток си ко ло ги је по ста је још ва жни ја у про све-
ћи ва њу на род не по ли ти ке, осла ња ју ћи се на чи ње ни цу, да до ла зи до ве ли ких 
про ме на у дру штву, услед тех но ло шког раз во ја и де мо граф ске екс пло зи је. Ме-
ђу тим, док су ток си ко ло шке ин фор ма ци је вр ло бит не за од лу чи ва ње, ујед но 
ни су ње на је ди на де тер ми нан та, на ро чи то ка да по сто ји оп шта не из ве сност.
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здра вЉе

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

Са гле да ва ње вр ста и ути ца ја јо ни зу ју ћих и не јо ни зу ју ћих зра че ња, као 
де ла ра ди о ло шке на у ке, на здра вље љу ди у ови ру на у ке о на род ном здра вљу је 
од ве ли ког зна ча ја, због пре по зна ва ња еко ло шких ри зи ка, чи ни о ца и окви ра 
за про це ну из ло же но сти, као и пре по ру ка за пре вен ци ју. Тре ба има ти у ви ду 
и по зи тив не ефек те не ких вр ста зра че ња у до ме ну ме ди цин ске те ра пи је и ди-
јаг но сти ке.

Штет на зра че ња су ве о ма ши рок по јам ко ји об у хва та спек тар зра че ња 
раз ли чи тог по ре кла. У при ро ди по сто је мно го број ни из во ри, за пра во ра зни 
при род ни еле мен ти, ко ји еми ту ју штет на зра че ња (ра ди о ак тив на, јо ни зу ју ћа). 
Не ка од њих до ла зе из са ме зе мље и ње не по вр ши не (зе мљи не ко ре). То су ге-
о па то ге на зра че ња под зем них во да, ге о ло шких ра се кли на, ру да, ми не ра ла и 
дру гих ма те ри ја ко је се на ла зе под зе мљом, а че сто се ко ри сте у гра ђе ви нар ству 
и ин ду стри ји - гли на, мер мер, угаљ, креч ња ци, наф та, и сл (1). 

Ко смич ка зра че ња по кри ва ју це лу зе мљу по пут ме ри ди ја на и па ра ле ла 
(Харт ма но ва и Ке ри је ва мре жа зра че ња). Ове мре же та ла са по ста ју штет не 
ка да се укр шта ју са дру гим зра че њи ма ге о ло шког по ре кла.

Људ ско де ло ва ње све ви ше уни шта ва ат мос фер ски омо тач, па се на тај 
на чин уве ћа ва ути цај ових ко смич ких зра че ња. Та ко на ста ју про бле ми озон-
ских ру па, ефе кат ста кле не ба ште и слич не по ја ве. За га ђен ва здух и хра на, 
ин ду стриј ска за га ђе ња ло кал них и гло бал них раз ме ра, та ко ђе су по сле ди ца 
по ре ме ће них при род них усло ва жи во та, а мно га од њих су по сле ди ца штет ног 
зра че ња тех нич ког по ре кла на ста лих људ ским де ло ва њем (2).

јо ни зУ јУ Ће зра Че Ње

Јо ни зу ју ће зра че ње је об лик енер ги је. Оно до ла зи из из во ра ко је је на пра-
вио чо век - ве штач ки из во ри, као што су ренд ген ски апа ра ти; из при род них 
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из во ра зра че ња као што су сун це, зве зде и ко смич ки из во ри, или из зе мље 
- ра зних ра ди о ак тив них еле ме на та као што је уран, ра дон и дру ги ра ди о ну-
кле о ти ди. Јо ни зу ју ће зра че ње фор ми ра се од зра че ња ко је се мо же де по но ва ти 
у енер ги ју у жи вим ће ли ја ма. Ово зра че ње об у хва та елек тро маг нет не та ла се 
крат ке та ла сне ду жи не, елек тро не и про то не (3). 

До за зра че ња из ко смич ких зра ка мо же ва ри ра ти у за ви сно сти од над мор-
ске ви си не, тј. мо же би ти два пу та ви ша на бр до ви тим стра на ма у од но су на 
ни во мо ра. Та ко ђе, уоби ча је на до за за ра ди јум би ће уве ћа на фак то ром од два 
или ви ше, у обла сти где је зе мља бо га та овим еле мен том (НЦРП 1987).

Ренд ген ски зра ци зва ни X-зра ци, део су елек тро маг нет ског спек тра са 
фре квен ци ја ма од 3015 до 3018 хер ца, та ла сних ду жи на од 0,1 до 10 на но ме-
та ра.

Због ве ли ке енер ги је, јо ни зу ју ћи зра ци се ко ри сте у ра ди о ло ги ји (у ме ди-
ци ни) и у кри ста ло гра фи ји за од ре ђи ва ње струк ту ре кри ста ла. Уоби ча је на го-
ди шња до за код про фе си о на ла но кон тро ли са них рад ни ка из ло же них зра че њу 
је ма ња од при род но до би је не до зе. Бит но је ре ћи да су ве ће про фе си о нал не до-
зе уоби ча је не код рад ни ка у ма ње раз ви је ним зе мља ма, где су уре ђа ји и опре ма 
че сто ло ши јег ква ли те та и ни су аде кват не ме ре за шти те (УН СЦЕ АР1988) (4). 

Ма њи из во ри зра че ња ко ји ма смо сва ко днев но из ло же ни су и ра ди о ак тив-
ни ми не ра ли (238У, 232Тх, 40К, 226Ра) као и фос фат но ђу бри во, зра че ње од 
де ло ва те ле ви зиј ских апа ра та, де тек то ра ди ма и дру ги по тро шач ки про из во ди, 
ра ди о ак тив ни атом ски де ло ви за оруж је и ну кле а ра но на па ја ње (5).

Ути цај јо ни зУ јУ Ћег зра Че Ња на здра вЉе   
кли ниЧ ке Ма ни Фе Ста ци је

Ефек ти зра че ња на жи ву ма те ри ју мо гу би ти:
ди рект ни или ин ди рект ни •	
ре вер зи бил ни или ире вер зи бил ни •	
акут ни или хро нич ни•	

При ли ком зра че ња до оште ће ња тки ва мо же до ћи на два на чи на - ди рект
ном јо ни за ци јом тки ва или пре но ше њем енер ги је са дру гог мо ле ку ла (те о ри ја 
сло бод них ра ди ка ла). При ди рект ном деј ству зра че ња (tar get the ory), жи ва 
ма те ри ја је из ло же на се ри ји уда ра, а сте пен оште ће ња је про пор ци о на лан до-
зи зра че ња. Сма тра се да сва ка ће ли ја има осе тљи ву зо ну ко ја је у ве ћој ме ри 
под ло жна ди рект ној јо ни за ци ји и ко ја пред ста вља „прав“ ме ту. ДНА је нај ве ћа 
би о ло шка ме та као но си лац ге нет ске ин фор ма ци је. До вољ но ве ли ка до за ра ди-
ја ци је мо же уни шти ти по де ље ну ће ли ју (до за од Sv) узро ку ју ћи хи ља де ле зи ја 
у ће ли ја ма ДНА мо ле ку ла (6).
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ин ди рект но деј ство зра че ња је од по себ не ва жно сти за жи ву ма те ри ју. 
Бу ду ћи да во да пред ста вља нај ве ћи про це нат свих жи вих ор га ни за ма, зра че-
ње пр вен стве но јо ни зу је мо ле ку ле во де, а они ту екс ци та ци ју пре но се да ље на 
оста ле мо ле ку ле. Јо ни за ци јом во де на ста ју сло бод ни атом во до ни ка H и хи-
дрок сил ни ра ди кал OH ко ји има ју не ста бил ну елек трон ску струк ту ру. Они су 
ве о ма ре ак тив ни де ри ва ти ко ји ула зе у низ ре ак ци ја са ор ган ским мо ле ку ли ма 
ће ли ја, та ко што из њих укла ња ју ато ме во до ни ка, или де ло ве мо ле ку ла, при 
че му на ста ју крат ко жи ве ћи ор ган ски ра ди ка ли. Као ре зул тат ових про це са, 
до ла зи до по ступ не де гра да ци је ма кро мо ле ку ла ће ли је, ње ног оште ће ња, из-
ме не функ ци је, не ка да и до смр ти.

Не ка од на ста лих оште ће ња мо гу би ти ис пра вље на ће лиј ским ме ха ни зми-
ма ре па ра ци је и у том слу ча ју го во ри мо о ре вер зи бил ним оште ће њи ма. Она 
углав ном на ста ју при из ла га њу ор га ни зма ни жим до за ма зра че ња у кра ћем 
вре мен ском пе ри о ду.

Ка да су ће ли је из ло же не ве ћој до зи зра че ња, или је то зра че ње ду го трај-
ни је, до ла зи до аку му ла ци је ве ћег бро ја оште ће ња ко је ре па ра ци о ни ме ха ни-
зми ви ше ни су у ста њу да ко рект но ис пра вља ју и до ла зи до ире вер зи бил них 
оште ће ња ће ли је. 

Уко ли ко су у пи та њу оште ће ња ге нет ског ма те ри ја ла, при че му до ла зи до 
њи хо ве не ко рект не ре па ра ци је, зра че ње ће има ти му та ге ни ефе кат. Уко ли ко 
су ле зи је ДНА та кве да се ни на ко ји на чин не мо гу ис пра ви ти, или је до шло 
до ве ћих оште ће ња струк тур них еле ме на та ће ли је, зра че ње је по ће ли ју ле-
тал но. При мар ни узрок смр ти озра че не ће ли је ни је тач но утвр ђен. По зна то је 
да до ла зи до сма ње ња про пу стљи во сти мем бра на, оште ће ња ми то хон дри ја, 
хро мо зом ских абе ра ци ја и инак ти ва ци је ни за ће лиј ских про те и на (1,5).

Би о ло шке ефек те зра че ња мо же мо уочи ти ка ко код озра че них је дин ки, 
та ко и у њи хо вом по том ству. У пр вом слу ча ју до шло је до оште ће ња со мат ских 
ће ли ја, док је у дру гом до шло до на след них про ме на (му та ци ја) у пол ним ће-
ли ја ма ко је се пре но се да ље из ге не ра ци је у ге не ра ци ју. По зна то је да ни ске 
до зе зра че ња има ју ге не тич ке (хро нич не) ефек те, а ви со ке има ју со мат ске 
(акут не).

Ве о ма ви со ке до зе зра че ња (1 КGu и ви ше) до во де до тре нут не инак ти ва ци-
је ни за је ди ње ња нео п ход них за од ви ја ње ме та бо лич ких про це са и до во де до 
мо ле ку лар не смр ти у крат ком вре мен ском пе ри о ду. До зе од око 0,1 КGu изи зи-
ва ју трај на оште ће ња на цен трал ном нер вном си сте му, до во де ћи то та ко зва ног 
ЦНС син дро ма, пра ће ног хи пер сен зи бил но шћу на на дра жа је, по ре ме ћа ји ма у 
ко ор ди на ци ји и гу бит ком све сти при че му смрт на сту па за 2 до 3 да на.

До зе од око 100 Gu иза зи ва ју га стро ин те сти нал ни син дром, и та ко ђе су 
ле тал не. Су бле тал не до зе (до 10 Gu) до во де до про ме на у хе ма то по ет ским тки-
ви ма (лим фо ци ти су нај о се тљи ви ји), озна че ним као хе ма то по ет ски син дром. 
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Из ла га ње зра че њу ве ћем од 0,5 Gu до во ди до по ја ве ра ди ја ци о не бо ле сти, чи је 
тра ја ње и ин тен зи тет за ви се од до зе зра че ња.

Из ла га ње ни жим до за ма зра че ња до во ди до ис по ља ва ња хро нич них ефе-
ка та зра че ња. По ред већ по ме ну тих ге не тич ких ефе ка та услед деј ства јо ни-
зу ју ћег зра че ња на ДНА, при ме ће но је скра ћи ва ње жи вот ног ве ка је дин ки 
из ло же них зра че њу, као и по ја ва ра ди о ло шког ста ре ња, не спе ци фич не де гра-
да ци је тки ва и ор га на, при че му су фи зи о ло шки па ра ме три за да ту је дин ку 
не при ме ре ни ње ној ста ро сти (као за мно го ста ри ју је дин ку). 

Зра че ње „in ute ro“ мо же до ве сти до пре на тал не или нео на тал не смр ти као 
и до раз ли чи тих кон ге ни тал них мал фор ма ци ја (ми кро це фа ли ја, аноф тал ми ја, 
де фор ма ци је удо ва). 

Ге не тич ки ефек ти јо ни зу ју ћег зра че ња ма ни фе сту ју се пре ко по ве ћа не 
фре квен ци је му та ци ја ко ја је ди рект но про пор ци о нал на ја чи ни озра че ња. По-
што се му та ци је мо гу об ја сни ти као по вре де ге на на ме сти ма ко је су по го ди ли 
од го ва ра ју ћи јо ни, уко ли ко је ве ћа до за зра че ња, про пор ци о нал но ће би ти ве ћи 
и број „погодакa“ - од но сно ле зи ја ге не тич ког ма те ри ја ла (те о ри ја ме та). По-
ред то га, до оште ће ња ДНА до ла зи и деј ством сло бод них ра ди ка ла, на ста лих 
услед ра ди о ли зе во де.

Му та ци је на ста ле деј ством јо ни зу ју ћег зра че ња су пре те жно ре це сив не и 
у нај ве ћем бро ју има ју ве о ма штет не по сле ди це по сво је но си о це.

Ефе кат зра че ња за ви си и од фи зи о ло шког ста ња ор га ни зма. Ће ли је ко је 
су у де о би, осе тљи ви је су на зра че ње од ће ли ја у ин тер фа зи. На осе тљи вост 
ути че и при су ство ки се о ни ка. У ње го вом при су ству јо ни зу ју ћи зра ци лак ше 
до во де до фор ми ра ња ор ган ских пе рок си да ко ји су ве о ма ре ак тив ни са дру-
гим еле мен ти ма (7).

кли ниЧ ке Ма ни Фе Ста ци је озра Че но Сти
На кон от кри ћа „X“ зра ка 1895. го ди не, ко је је от крио Кон рад Ренд ген и 

ње го ве упо тре бе у ме ди ци ни - ра ди о гра фи ји, ве о ма бр зо су уоче на акут на 
оште ће ња ко же на ру ка ма љу ди ко ји су ра ди ли са апа ра ти ма, а у ка сни јем пе-
ри о ду и дру ге вр сте оште ће ња укљу чу ју ћи и по ја ву кан це ра.

Акут ни ефе кат ра ди ја ци је по ка зу је ши ро ку раз ли чи тост ре ак ци је ко ја 
за ви си од при мље не до зе, кли нич ке ма ни фе ста ци је, вре ме на и прог но зе.

У ра зним ис тра жи ва њи ма ве за ним за озра че ност по пу ла ци је при ак ци-
ден ти ма ну кле ар них ре ак то ра из ме ђу 1945. и 1987. го ди не, укљу чу ју ћи и Чер-
но бил, ви ше од 1.350 осо ба је има ло раз не вр сте оште ће ња, а 33 са фа тал ним 
ис хо дом (8).
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по Сле ди це Ути ца ја јо ни зУ јУ Ћег зра Че Ња на ра ди о Сен зи тив не 
ор га не
ко жа 
Због ра ди о сен зи тив но сти ће ли ја у епи дер му, бр зо из ла га ње ко же до зи од 

6 Sv иза зи ва нај пре ери тем у из ло же ној обла сти зра че ња са ти пич ним по ја ва-
ма - акут ни ра до и дер ма ти тис 1. сте пе на - сим плекс. 

Ако је до за из ла га ња 10 до 20 Sv до ла зи до хи пер ке ра то зе, ул це ро не кро-
зе - ра ди о дер ма ти тис 2. сте пе на, ко ји кроз 2 до 4 не де ље до во ди до атро фи је 
(ИЦРП 1984) и прог но за је ра ди о дер ма ти тис 3. сте пе на – ма лиг ни (4).

ко шта на срж и лим фо ид но тки во 
Ко шта на срж спа да у нај о се тљи ви ја тки ва на зра че ње у ор га ни зму чо ве ка. 

По ре ме ћа ји про дук ци је крв них ће ли ја и хе ма то по е зног си сте ма су пр ви зна-
ци оште ће ња ко шта не ср жи. Вр ло се ра но ја вља ју про ме не у пе ри фер ној кр ви. 
Пр во на ста је крат ко трај на лим фо ци то за ко је бр зо пре ла зи у лим фо пе ни ју. 
На кон ових пр вих зна ко ва оште ће ња ко шта не ср жи до ла зи до ле у ко пе ни је, а 
та ко ђе се уоча ва и тром бо ци то пе ни ја. На кон ду жег вре мен ског из ла га ња, ку-
му ла ци јом ма лих до за, за па жа се и по ја ва ане ми је. Ле у ке ми ја и кар ци но ми се 
ја вља ју као ка сне по сле ди це.

Лим фо ци ти су ве о ма ра ди о сен зи тив ни, до за од 2 до 3 Sv ис по ру че на бр зо 
кроз це ло те ло ре зул ти ра оште ће њи ма у лим фо ци ти ма и иму не ре ак ци је у 
крат ком вре мен ском пе ри о ду (УН СЦЕ АР 1988) (4).

ин те сти нал ни тракт
Стем ће ли је у епи те ли у му об ла жу тан ка цре ва и ви со ко су ра до и сен зи-

тив на, та ко да акут на до за од 10 Sv мо же да ре ду ку је њи хов број узро ку ју ћи 
ис та ње ност зи да тан ког цре ва у да љем пе ри о ду (ИЦРП 1984; УН СЦЕ АР 1988).

го на де
Иако зре ли спер ма то зо и ди мо гу пре жи ве ти ве ли ке до зе зра че ња (пре ко 

100 Sv), спер ма то го ни је су ра ди о сен зи тив не и код до за ма њих од 0,15 Sv мо же 
до ћи до оли го спер ми је, а при до зи од 2 до 4 Sv ре зул ти ра трај ном сте рил но шћу. 
Јај не ће ли је су та ко ђе, ве о ма ра ди о сен си тив не: до за од 1,5 до 2,0 Sv вр ло бр зо 
до во ди до то га да је на оба јај ни ка до шло до при вре ме не сте рил но сти, а ве ћа 
до за ће иза зва ти трај ну сте рил ност, у за ви сно сти од ста ро сти же на и вре ме ну 
из ла га ња (ИЦРП 1984) .

ре спи ра тор ни тракт
Плу ћа ни су ви со ко ра ди о сен зи ти ван ор ган, али мо гу би ти оште ће на на ни-

воу ал ве о лар них ће ли ја. Оне мо гу би ти оште ће не из ла га њем до за од 6 до 10 Sv 
што узро ку је акут ни пне у мо ни тис у сле де ћих 1 до 3 ме се ца. Уко ли ко је ве ћи 
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део плу ћа на пад нут, на ред них се сед ми ца мо же раз ви ти плућ на фи бро за или 
кор пул мо на ле (ИЦРП 1984;УН СЦЕ АР 1988).

око 
Око је ви со ко ра ди о сен зи ти ван ор ган, по себ но оч но со чи во. Ду го трај ним 

из ла га њи ма зра че њу, ства ра ју се про ме не ко је за по сле ди цу има ју на ста нак 
ка та рак те (ИЦРП 1984) - ра ди о ци о на пре се нил на ка та рак та.

оште ће ње це лог те ла 
Акут ни ра ди а ци о ни син дром иза зван је ве ћом до зом зра че ња у крат ком 

вре мен ском пе ри о ду. Скуп зна ко ва и симп то ма се ја вља у то ку ше сто не дељ-
ног пе ри о да. Кли нич ка сли ка за ви си од до зе зра че ња и ста ди ју ма кли нич ке 
ма ни фе ста ци је ко ја мо же би ти про дро мал на, ла тент на и ма ни фест на. Кли-
нич ка сли ка се од ли ку је не ла год но шћу, ано рек си јом, му ком, по вра ћа њем, а у 
за ви сно сти од ме ста зра че ња хе ма то ло шка, га стро ин те сти нал на, це ре брал на 
или плућ на по вре да. Ле у ко пе ни ја, тром бо ци то пе ни ја, ар трал ги ја, асте ни ја и 
раз ли чи ти дру ги хе ма то ло шки и не у ро ло шки по ре ме ћа ји та ко ђе су по сле ди-
ца ра ди ја ци је.

ло кал на ра ди о ци о на оште ће ња 
Би ло да се ра ди о спољ ном ра ди о ци о ном из во ру или уну тра шњем та ло-

же њу ра ди о ну кле и да, ло кал на ра ди ја ци ја је спо ра и за ви сно од по вр ши не 
озра че ња и при мље не до зе, ма ни фе сту ју се про ме не у од ре ђе ним ор га ни ма. 
Нпр. Ра ди јум и 90 Sr де по ну ју се углав ном у ко сти ма, а ра ди о ак тив ни јод у 
ти ре о ид ној жле зди.

кан це ро ге ни ефек ти
Кан це ро ге ни ефек ти на ста ли услед јо ни зу ју ћег зра че ња пр ви пут су за-

бе ле же ни у два де се том ве ку као рак ко же и ле у ке ми ја код ра ди о ло шког „тех-
ни ча ра“. Ле у ке ми је су нај че шће опи си ва не ма лиг не бо ле сти ка да је у пи та њу 
екс по зи ци ја ра ди ја ци ји, ка ко код де це на кон та ми ни ра ним те ре ни ма, та ко и 
код од ра слих, про фе си о нал но из ло же них рад ни ка.

Со ли тар ни ту мо ри прет ста вља ју са мо 0,4% од свих ма лиг них бо ле сти иза-
зва них јо ни зу ју ћим зра че њи ма, а ме ђу њи ма пред ња чи кар ци ном штит ња че.

Про у ча ва њем по сле ди ца ак ци ден тал них и рат них ра ди о ак тив них за га-
ђе ња, уочен је зна ча јан по раст ин ци ден це кар ци но ма де бе лог цре ва и плу ћа 
код му шка ра ца и дој ке код же на, као и со ли тар них ту мо ра свих ло ка ли за ци ја. 
Оп ште је по зна то да се јо ни зу ју ћим зра че њи ма пр во оште те она тки ва ко ја су 
ра дио нај о се тљи ви ја. Код про фе си о на ла но из ло же них рад ни ка, кан це ро ге ни 
ефек ти иза зва ни зра че њем пре ве ни ра ју се са вре ме ним пра ви ли ма тех ни ке 
ра да и аде кват ном за штит ном опре мом.
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на след ни ефек ти
Сту ди је ис пи ти ва ња спро ве де не на 76.000 де це из Ја па на пре жи ве лих 

на кон атом ског бом бар до ва ња, пра ће на су кроз че ти ри де ка де и пра ће ни су 
ефек ти по ре ме ћа ја у труд но ћи, бро ју мр тво ро ђе не де це, по ја ве ма лиг ни те та, 
хро мо зом ских абе ра ци ја, про ме не у ра сту и раз во ју (НАС 1990). Ге не тич ки 
ефек ти јо ни зу ју ћег зра че ња ма ни фе сту ју се пре ко по ве ћа не фре квен ци је му-
та ци ја ко ја је ди рект но про пор ци о нал на ја чи ни озра че ња. 

пре на тал ни ефек ти зра че ња
Фе тус је ве о ма ра ди о сен зи ти ван. Зра че ње „in ute ro“ ем бри о на или фе ту-

са мо же до ве сти до пре на тал не или нео на тал не смр ти, као и до раз ли чи тих 
кон ге ни тал них мал фор ма ци ја, по себ но у фа зи ор га но ге не зе (ми кро це фа ли ја, 
аноф тал ми ја, де фор ма ци је удо ва, оме те ност у раз во ју (УНЕ СЦАР 1986).

Пре вен ци ја се по себ но од но си на за шти ту труд ни ца од свих вр ста јо ни-
зу ју ћих зра че ња.

за Шти та од јо ни зУ јУ Ћег зра Че Ња

Да би се спре чи ла оште ће ња на ста ла услед из ла га ња јо ни зу ју ћем зра че њу, 
по сто ји ви ше прин ци па и стан дар да, као и за кон ских ре гу ла ти ва ко је мо ра ју 
би ти ис по што ва не: 

сва ка ак тив ност мо ра би ти спре че на уко ли ко ште ти они ма ко ји су јој •	
из ло же ни, или ши рој око ли ни;
у сва кој од ак тив но сти до за зра че ња мо ра би ти на до зво ље ном ни-•	
воу;
обу ка и струч на еду ко ва ност је нео п хо дан услов за шти те, као и до-•	
ступ ност и ко ри шће ње аде кват не опре ме за за шти ту на ра ду;
по сто ја ње пла на за слу чај по ја ве ак ци ден та;•	
кон тро ла на свим ни во и ма.•	

Оп ште је по зна то да се јо ни зу ју ћим зра че њи ма пр во оште те она тки ва ко ја 
су ра дио нај о се тљи ви ја. Због то га су нео п ход не ди јаг но стич ке про це ду ре на 
овим тки ви ма у про гра му пре вен тив них пе ри о дич них пре гле да екс по ни ра них 
здрав стве них рад ни ка. И нај ма њи по ре ме ћа ји упу ћу ју на сма ње ње екс по зи ци-
је, тј., ис кљу че ње рад ни ка из зо не зра че ња, што пру жа мо гућ ност ре па ра ци је 
још док су про ме не ре вер зи бил не. Ујед но, тки ва ко ја су нај о се тљи ви ја су и нај-
ре па ра бил ни ја. На тај на чин се од ла же или пре ве ни ра на ста нак бо ле сти (9).
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не јо ни зУ јУ Ће зра Че Ње

У не јо ни зу ју ће зра че ње се убра ја ју:
ул тра ви о лет но зра че ње,•	
ви дљи ва све тлост,•	
ин фра цр ве но зра че ње, •	
ми кро та ла сна и ра ди о та ла сна зра че ња,•	
ни ско фре квент но елек тро маг нет но по ље,•	
ул тра звук.•	

1. Ув зра Че Ње
Ул тра ви о лет но зра че ње (УВР) да је спек тар елек тро маг нет них та ла са од 

200 до 800 nm. Глав ни из вор УВР је сун че ва све тост чи ја ја чи на за ви си од го-
ди шњег до ба, ге о граф ске ши ри не и уда ље но сти (АМА 1989). Де ли мо их на:

а) УВА та ла сне ду жи не од 400 до 320 nm (цр на све тлост);
б) УВБ та ла сне ду жи не од 320 до 280 nm; 
ц) УВЦ та ла сне ду жи не од 280 до 100 nm.

Ве штач ки на пра вље ни из во ри ова квих зра че ња су со ла ри ју ми и ла се ри.

при ро да и ме ха ни зми по вре де
Нај о па сни је је УВЦ зра че ње. Оно има нај ве ћу енер ги ју и смр то но сно је, 

али ње му ду гу је мо за хвал ност што уоп ште по сто ји мо. Озон ски омо тач је са да 
ап сор бо вао це ло куп но УВЦ зра че ње и по чео је да шти ти зе мљу од свих штет-
них зра ка из све ми ра. УВБ зра че ње има не што ма њу енер ги ју од УВЦ. Ве ли ки 
део овог зра че ња за др жа ва озон ски омо тач али је дан део сти же до по вр ши не 
Зе мље. Упра во за ово зра че ње ве зан је про блем озон ског омо та ча. Док је за за-
у ста вља ње УВЦ зра че ња по сто је ћи озон ски омо тач ви ше не го до во љан, то ни је 
слу чај са УВБ зра че њем.

По ја ва озон ске ру пе под ра зу ме ва да слој озо на по ста је све та њи и све ви ше 
овог штет ног УВБ зра че ња до ла зи до Зе мље. УВА зра че ње има нај ма њу енер ги ју 
и за раз ли ку од прет ход на два ти па УВ зра че ња оно не сме та но сти же до нас. На 
на шу сре ћу, опа сност од овог зра че ња је не у по ре ди во ма ња од опа сно сти ко ја 
пре ти од оста лих вр ста УВ зра че ња. УВБ зра ци има ју ве ћу енер ги ју и лак ше 
до во де до про ме на на мо ле ку ли ма ко же. На су прот њи ма, енер ги ја УВА зра ка 
је ма ња али ови зра ци про ди ру мно го ду бље од УВБ зра ка.

Оште ће ња од УВ зра че ња мо гу би ти акут на и хро нич на. Акут но оште ће ње 
ко же од УВ зра че ња ма ни фе сту је се по ја вом цр ве ни ла раз ли чи тог ин тен зи те та 
(опе ко ти не), УВ зра ци мо гу до ве сти до на стан ка алер ги ја на Сун це, а хро нич на 
оште ће ња од но се се на ку му ла тив но оште ће ње, ко је се ка сни је ма ни фе сту је 
пре вре ме ним ста ре њем ко же, по ја вом пре кан це ро за и кар ци но ма, од но сно 
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ме ла но ма ко же. Код ди рект ног из ла га ња сун цу до ла зи до сла бље ња иму ног 
си сте ма у не ким слу ча је ви ма ства ра ња и ка та рак те ока (4). 

пре вен ци ја
Пре вен ци ја под ра зу ме ва опрез при из ла га њу сун цу, ко ри шће ње кре ма са 

ви со ким за штит ним фак то ром уз оба ве зно но ше ње ма ји ца, ше ши ра са ши рим 
обо дом (кач ке та) и сун ча них на о ча ра. Уз то, нео п ход но је ре дов но под вр га ва ње 
дер ма то ло шком пре гле ду, од но сно пре вен тив ном опе ра тив ном за хва ту мла-
де жа ко ји за до во ља ва ју кри те ри јум ати пич них. 

Ве о ма ва жан аспект пре вен ци је је и очу ва ње озон ског омо та ча на гло бал-
ном ни воу.

УВ зра че ње се као ве штач ки из вор зра че ња ко ри сти у те ра пи ји (фо то те-
ра пи ја) раз ли чи тих ко жних бо ле сти, нпр. псо ри ја зе, ато пиј ског дер ма ти ти са, 
кон такт ног алер гиј ског дер ма ти ти са, а у ком би на ци ји са не ким ле ко ви ма, за 
ле че ње од ре ђе них ти по ва лим фо ма ко же (10,11).

2. ви дЉи ва Све тлоСт
Ви дљи ва све тлост са сто ји се од елек тро маг нет них та ла са ду жи не од 380 

nm (љу би ча сте) до 760 nm (цр ве не). Ви дљи ва све тлост у око ли ни ва ри ра и за-
ви си од ја чи не њи хо ве еми си је. По ред сун ца, из во ри мо гу би ти ла се ри и елек-
трич ни та ла си.

Пре ве ли ка до за све тло сти мо же да оште ти око кроз хе миј ске про це се у ре-
ти ни. Со чи во, зе ни ца, бе о ња ча и ко жа та ко ђе мо гу би ти оште ће не тер мал ним 
ефек том ла сер ске ра ди ја ци је.

Пре вен ци ја се од но си на за шти ту очи ју код при ме на ла сер ских зра ка и 
ко ри шће ње аде кват не за штит не опре ме (на о ча ре). 

3. ин Фра цр ве на зра Че Ња 
Ин фра цр ве на зра че ња су елек тро маг нет ни та ла си ду жи не од 7x10–5 до 

3x10–2m. По тен ци јал ни ри зич ни из во ри мо гу би ти ин фра цр ве не лам пе, све-
тлост при ва ре њу, пећ ни ца.

Ме ха ни зми оште ће ња и по вре де као по сле ди ца ин фра цр ве ног зра че ња 
(ИР) огра ни че не су пр вен стве но на опе ко ти не на ко жи и ка та рак ти. Угро же ни 
су сви ко ји су про фе си о нал но из ло же ни ИР зра че њу.

Пре вен ци ја од ИР код евен ту ал но из ло же них љу ди зах те ва аде кват ну обу-
ку и над зор и ко ри шће ње за штит не оде ће и за штит них на о ча ра.

4. Ми кро та ла Сно зра Че Ње и ра ди о та ла Сно зра Че Ње 
Ми кро та ла си и ра ди о фре квент но зра че ње (МW/РФР) са сто ји се од елек-

тро маг нет них та ла са од ре ђе не ду жи не од 3 kHz до 300 GHz. Из во ри овог зра че-
ња су ши ро ко рас про стра ње ни као што су: те ле ви зи ја, ра дио, мо бил ни те ле фон 
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и дру ги те ле ко му ни ка циј ски си сте ми, кућ ни апа ра ти (као што је ми кро та ла сна 
пећ) и ме ди цин ски апа ра ти (нпр. за ди ја тер ми ју и хи по тер ми ју (ИЛО 1986).

Ме ха ни зми по вре да 
Оште ће ња су тер мал не при ро де. Углав ном на ста ју као по сле ди ца не пра-

вил не упо тре бе апа ра та или пре до зи ра ња па ци је на та у те ра пи ји. Због ду бо ког 
про ди ра ња, до ла зи до по вр шин ских и ду бин ских оште ће ња ко же. И очи мо гу 
би ти угро же не. Би о ло шке по сле ди це су и оште ће ње ДНА, сте ри ли тет, раз-
ли чи те аб нор мал но сти, лош иму ни тет и кан це ро ге ни ефе кат на људ ска би ћа 
(НЦРП 1986).

Пре вен ци ја се са сто ји у пре вил ној обу ци при ру ко ва њу и за шти ти про фе-
си о нал но из ло же них ли ца.

5. ни Ско Фре квент но елек тро Маг нет но по Ље 
Ни ско фре квент но елек тро маг нет но по ље (елек тро мо тор на си ла) је маг-

нет но по ље са фре квен ци ја ма ис под 300 хер ца.
У ме ди ци ни се ко ри сте и при ме њу ју апа ра ти као маг нет на ре зо нан ца. 

Оште ће ња на ста ла услед ова квих ни ско-фре квет них елек тро маг нет них си ла 
су оште ће ња не у ро му ску ла ту ре, буб не оп не, про ме не у ме та бли зму, ра сту и 
иму ни те ту. Под руч ја са ЕМФ ја чим од 0,5 mT тре ба да има ју по ста вље но упо-
зо ре ње. Осо бе са пе смеј ке ром тре ба да из бе га ва ју улаз у маг нет но по ље.

6. Ул тра звУк 
Иако је свр стан у не јо ни зо ва но зра че ње, ул тра звук ни је са став ни део 

елек тро маг нет ног спек та ра. Из во ри ул тра зву ка се ши ро ко ко ри сте у на у ци и 
ин ду стри ји за чи шће ње, од ма шћи ва ње по вр ши не ме та ла, пла сти ча но за ва-
ри ва ње, хо мо ге ни зо ва ње и др. Ул тра звук са др жи ме ха нич ке ви бра ци је и фре-
квен ци је из над 16 kHz. Ул тра звук ко ји се ко ри сти у ме ди цин ске свр хе на ла зи 
се у оп се гу од 1 до 15 mHz. У ме ди ци ни се ме ри про ме на фре квен ци је упад ног 
и ре флек то ва ног ул тра звуч ног сно па од по сма тра ног објек та и ве о ма је ва жан 
у ме ди цин ској ди јаг но сти ци.

Ме ха ни зми по вре да 
Би о ло шки ефек ти ул тра зву ка су слич ни ме ха ни зму ме ха нич ких ви бра ци-

ја. Про фе си о на ла но из ло же ни рад ни ци има ју че сте про бле ме у ви ду гла во бо ља, 
бо ло ва у уху, вр то гла ви це, не ла год но сти, фо то фо би је, не у ри тис, полyне у ри тис, 
као и ефек ти на ем бри он.

Пре вен ци ја се са сто ји у за штит ној опре ми про фе си о нал но из ло же них 
рад ни ка, аде кват ној обу ци и го ди шњим ауди о ме триј ским кон тро ла ма, као и 
не у ро ло шким ис пи ти ва њи ма (СЗО 1982).
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за кЉУ Чак

Еко ло шки аген си су прет ња за на род но здра вље ши ром све та. По сле ди це 
ра ди ја ци је се мо гу ја вља ти ме се ци ма, го ди на ма или де це ни ја ма по сле из ла-
га ња. 

Мно ги аген си има ју по ве за ност са про фе си о нал ним обо ље њи ма и на уч но 
је до ка за но да су мно ге бо ле сти про у зро ко ва не ра зним вр ста ма зра че ња. При-
ро да, уче ста лост, и озбиљ ност ефек та за ви си од вр сте ра ди ја ци је и усло ви ма 
из ла га ња. Мно ги ова кви ефек ти иза зва ни су са мо у знат ним ни во и ма из ла га ња 
и мо же мо их спре чи ти кон тро лом из ла га ња, а ефек ти јо ни за ци је и УВР мо ра ју 
се др жа ти под кон тро лом јер се не мо гу пот пу но спре чи ти.

Да би се по сти гао сте пен за шти те од раз ли чи тих сте пе на ра ди ја ци је по-
треб но је зна ти:

од нос из ме ђу из ла га ња и ри зи ка ко је до но си,•	
од го ва ра ју ћу кон тро лу над из во ри ма ра ди ја ци је,•	
оспо со бља ва ње и над гле да ње осо бља ко је је про фе си о нал но из ло же-•	
но,
обез бе ђе ње аде кват не за шти те,•	
еду ка ци ја по пу ла ци је за са мо о чу ва ње здра вља.•	

За на род но здра вље по треб но је раз у ме ва ње осе тљи во сти и раз у ме ва ње 
де тер ми нан ти бит них као ба за за  прет по став ку аде кват не за шти те свих из-
ло же них љу ди. 
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еко ло Шко и про Фе Си о нал но 
(рад но) здра вЉе

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

Људ ски род ду го је био за бри нут за жи вот ну сре ди ну, здра вље и бо ле сти. 
Хи по крат је 500 го ди на пре Хри ста, (Clif ton 1752) у за јед ни ци во де, ва зду ха и 
око ли не опи сао ва жност око ли не по здра вље, ко мен та ри шу ћи го ди шња до ба 
и вре ме (ме те о ро ло шке усло ве), по ло жај ве ли ких гра до ва и ка рак те ри сти ке 
во да. Он да ље те жи раз ма тра њу „на чи на ка ко жи ваљ жи ви и шта су њи хо ва 
за ни ма ња, би ло да су скло ни пи ћу и ви шку хра не (је ла) и ле њо сти или су на-
кло ње ни ве жби и ра ду“ (1). 

Око ли на је би ла ус по ста вље но сре ди ште за про у ча ва ње здрав стве не за-
шти те и ин тер вен ци ја за мно ге аген се ко ји узро ку ју бо ле сти ак ти ви ра не људ-
ском ак тив но шћу. Као дру штве ни „оп ште до бар“ ква ли тет око ли не на ла зи се 
очу ван од свих и за шти ћен на су прот бо ле сти - иза зва ним ин фек ци ја ма. 

Ле ка ри ма је по знат дуг про цес раз во ја бо ле сти код рад ни ка, као по сле ди ца 
њи хо вог из ла га ња аген си ма у рад ној сре ди ни. Ra maz zi ni је по што ван као „отац 
про фе си о нал не (рад не) ме ди ци не“ и об ја вио је сво ју по чет ну ди сер та ци ју о 
рад нич ким бо ле сти ма (De Mor bis Ar ti fi cum Di a tri ba 1700). Ова кон тро ла раз во-
ја бо ле сти че сто је би ла по зна та услед ка рак те ри стич не кли нич ке сли ке - нпр. 
про фе си о нал не бо ле сти (си ли ко зе) и азбе сто зе или нпр. због рет ких гру па 
ма лиг но ма у груд ном ко шу код из ло же но сти ра до ну у руд ни ци ма (2). 

Ин ду стриј ска ре во лу ци ја до не ла је по ку ша је ре фор ме усло ва ра да у Евро-
пи, а по себ но Пра вил ник за за шти ту рад ни ка од про фе си о нал них обо ље ња у 
два де се том ве ку (3).

Кроз ве ко ве, бри га за здра вље рад ни ка и ста нов ни штва је до не ла до ка зе 
ко ји су по ка зи ва ли не по вољ не ефек те рад ног ме ста и еко ло шког из ла га ња на 
осно ву епи де ми о ло шких и ток си ко ло шких ис тра жи ва ња. 

У САД и мно гим дру гим зе мља ма, раз ви је ним или у раз во ју, кре и ра на је 
из вр шна власт у ци љу за шти те здра вља на ро да од не по вољ них ути ца ја еко ло-
шких и про фе си о нал них чи ни ла ца. У САД је фор ми ра на Аген ци ја за за шти ту 
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чо ве ко ве око ли не, Ко ми си ја за ну кле ар ни над зор, Ми ни стар ство за си гур ност 
и здра вље руд ни ка и Ми ни стар ство за без бед ност и здра вље (4). 

У све ту се та ко ђе фор ми ра но ва свест о еко ло шким про бле ми ма: тро ше-
ње сло ја озо на осло ба ђа њем фре о на и са го ре ва њем хло ро флу ор кар бо на и 
по ди за ње кон цен тра ци је угљен-ди ок си да и дру гих га со ва, ства ра ју ћи ефе кат 
ста кле не ба ште. Озон се тро ши и због по ве ћа ног из ла га ња ул тра ви о лет ном 
зра че њу ко је иза зи ва кан цер. 

Зе мљи на ат мос фе ра се за гре ва, што је удру же но са по ди за њем кон цен-
тра ци је га со ва из ста кле не ба ште; мо гу ће по сле ди це по здра вље об у хва та ју 
ве ћу смрт ност код из ло же них вр ло ви со ким тем пе ра ту ра ма, што ме ња мо дел 
за ра зних бо ле сти, ме ња мо дел из ла га ња спо ља шњим алер ге ни ма и са го ре-
ва ња - по ве за них са ва зду хом и за га ђи ва чи ма, пра те ћи уве ћа ну про из вод њу 
елек трич не енер ги је (5). 

пре по зна ва Ње про Фе Си о нал ниХ (рад ниХ)  
еко ло ШкиХ ри зи ка

Кли нич ка ме ди ци на и ис тра жи вач ке ме то де код здрав стве не за шти те има-
ју по ве за не уло ге у иден ти фи ка ци ји про фе си о нал них (рад них) и еко ло шких 
чи ни ла ца ко ји угро жа ва ју здра вље љу ди. Ле ка ри су кроз иден ти фи ка ци ју слу-
ча је ва че сто пр ви от кри ва ли но ве про фе си о нал не бо ле сти. При ме ри су ви нил 
хло рид и ан ги о сар ком је тре, от кри ве ни од стра не хи рур га ко ји су те сти ра ли 
не ко ли ко па ци је на та из истих рад них је ди ни ца уну тар фа бри ка слич них про-
из вод них про це са, азбе ста и ме зо те ли о ма, от кри ве ни од стра не па то ло га на 
осно ву ве ћег бро ја па ци је на та. 

На ни воу за јед ни це, ле ка ри та ко ђе има ју уло гу да обез бе де по чет на упо-
зо ре ња код ри зи ка, ма кар у окви ру здрав стве не ста ти сти ке. 

Док ети о ло шка хи по те за про из и ла зи из кли нич ких по сма тра ња и струч-
них пу бли ка ци ја, ин ди ви ду ал ни здрав стве ни по да ци су још увек кључ на стра-
те ги ја за озна ча ва ње штет них чи ни ла ца. Овај при ступ об у хва та и ис црп на 
би о ло шка ис пи ти ва ња, екс пе ри мен те ко ји об у хва та ју из ла га ње жи во ти ња 
чи ни о ци ма са ја сном про це ном бо ле сти и са очи глед ним по вре да ма тки ва, 
ће ли ја или про ме не на мо ле ку лар ном ни воу.

Екс пло зи ван на пре дак у ће лиј ској и мо ле ку лар ној би о ло ги ји је си гур но 
до не ло ви ше сен зи тив них ме то да ис пи ти ва ња. Ме ђу тим, с об зи ром на ве ли ки 
број бу ду ћих но вих чи ни ла ца у про из вод њи са мо гу ћим људ ским из ла га њи-
ма, нај че шћи чи ни о ци још увек не ма ју или има ју са мо по себ но огра ни че ну 
про це ну. Би о ло шка ис пи ти ва ња жи во ти ња су ску па и екс тра по ла ци ја од жи-
во тињ ских вр ста ка чо ве ку су че сто не из ве сна. 
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Епи де ми о ло шки ло ги чан при ступ има кључ ну уло гу у опи си ва њу ри зи ка 
рад ног ме ста и еко ло шких чи ни ла ца. Они обез бе ђу ју ре ле вант но ди рек тан 
до каз код из ла га ња ко ја су се до го ди ла код ста нов ни штва и опис по сле ди ца 
из ла га ња.

При ступ за опи си ва ње ри зи ка код про фе си о нал них и еко ло шких чи ни ла ца 
је мул ти ди сци пли на ран јер укљу чу је зна ња ток си ко ло га, од го вор ме та бо ли-
зма и ме ха ни зма ток сич но сти, као и епи де ми о ло шке оце не ри зи ка из ло же ног 
ста нов ни штва (6). 

иден ти Фи ка ци ја ри зи ка – да ли по Сто ји ри зик за здра вЉе 
Ста нов ни Штва?
У про це ни ри зи ка, нео п ход но је од го во ри ти на не ка пи та ња:
До за-од го вор - ко ји је од нос из ме ђу из ла га ња или до за и ри зи ка? 
Про це на из ла га ња - ко ја је рас по де ла из ла га ња? 
Ка те го ри за ци ја ри зи ка - ко ји је ри зик за ста нов ни штво? 
Ту ма че ње „до за-од го вор“ или „из ла га ње – од го вор“ је бит но за про це ну 

ри зи ка, упра вља ње ри зи ком и по ли тич ком по др шком сво ђе ња ри зи ка на при-
хва тљив ни во за дру штве ну за јед ни цу. 

За пот пу ну ква ли фи ка ци ју ри зи ка по ста нов ни штво, по треб не су ин фор-
ма ци је о рас по де ли из ло же но сти, укљу чу ју ћи об лик кри ву ље и ра спон вред-
но сти из ло же но сти ста нов ни штва, од вред но сти пра га до не при хва тљи вих 
ни воа. 

из ла га Ње про Фе Си о нал ниМ (рад ниМ) и еко ло ШкиМ  
Чи ни о ци Ма
При сут ни аген си у спо ља шњој и рад ној око ли ни су узрок по вре да или 

оште ће ња здра вља ка да је утвр ђе на из ло же ност, тј. кон такт са чи ни о цем и 
ње го ва по ве за ност са по ре ме ћа јем здра вља.

Про це на ефек та из ла га ња ста нов ни штва за га ђе ном ва зду ху (САД, На ци-
о нал ни ис тра жи вач ки са вет, 1996), да ла је ге не рал ни оквир за осми шља ва ње 
пу та од кон та ми ни ра ју ћих из во ра ма те ри ја до ефе ка та на здра вље. Из во ри 
за га ђе но сти кон та ми ни ра ју глав не по сред ни ке ко ји се по ја вљу ју: ва здух, во да, 
зе мља и хра на. Не ки ти по ви из ла га ња по ја вљу ју се пре ко ди рект ног фи зич ког 
кон так та, пре ко тран сми си је у сре ди ни: нпр. јо ни зо ва но и не јо ни зо ва но зра-
че ње и то пло та (7). 

За ра же на сре ди на мо же пре не ти агенс на ве ли ку да љи ну, пу тем пред ме-
та, ва зду ха и во де, или је кон та ми ни ра ју ћа ма те ри ја кон цен три са на у хра ни. 
За не ке аген се екс по ни ра ност се мо же оства ри ти пре ко ви ше (по сред ни ка) 
ме ди ја. 

У не ким зе мља ма екс по ни ра ност оло ву ће се оства ри ти пре ко це ви у во-
до во ду, у пре храм бе ним про из во ди ма, у за ра же ном пи ћу, оло вом из грн ча ри ја 
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из ра ђе ним са оло вом ко је са др жи гла зу ре и оло вом од не се ним ве тром из са-
го ре лог го ри ва мо тор них во зи ла (8).

У ме ре њу и про це ни из ла га ња аген су, би ло да је циљ кон тро ла са гла сно сти 
са вред но сти ма де фи ни са ним у пра вил ни ци ма или пре по ру ка ма у из ло же ним 
под руч ји ма или за свр хе ис тра жи ва ња, мо ра ју би ти де фи ни са ни ин ди ка то ри 
из ло же но сти и не по вољ но деј ство на здра вље. 

Бит но је де фи ни са ти вре ме тра ја ња екс по ни ра но сти кон цен тра ци ја ма и 
до за ма аген са. Кон цен тра ци је су че сто огра ни че не про пи си ма, а из ла га ње мо-
же да бу де де фи ни са но као кон такт за га ђи ва ча са осе тљи вом по вр ши ном осо бе 
ко ме за га ђи вач об у хва та очи, нос, уста и гр ло, ди сај не пу те ве и ко жу.

Из ла га ње се из ра чу на ва као про из вод кон цен тра ци је ма те ри ја ла у од но су 
на вре ме кон так та са ма те ри ја лом. Из ла га ње по је дин ца то ком вре ме на мо же 
би ти спе ци фич но као функ ци ја кон цен тра ци ја-вре ме или функ ци ја из ла га-
ње-вре ме. У за ви сно сти од ти па ефе ка та по здра вље, по год но је фор му ли са ти 
по ло жај као про сеч но из ла га ње из над од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да, или као 
це ло куп но из ла га ње кроз жи вот или за ре ле ван тан пе ри од. За кан цер, нпр. це-
ло куп но из ла га ње би ће нај че шће ре ле ван тан ин ди ка тор ри зи ка (9). 

За свр хе на род ног здра вља, оба по је ди нач на из ла га ња и рас по де ле из ла-
га ња ста нов ни штва су од ин те ре са. За би ло ког по је дин ца, из ла га ње тре ба да 
бу де до вољ но ни ско да не пре ко ра чи удру жен праг при хва тљи во сти ри зи ка.

Укуп на до за аген са се од но си на уку пан из нос уоби ча је не ма те ри је из свих 
за ра зних ме ди ја (сре ди на, по сред ни ка); по тен ци јал на до за је из нос ма те ри ја 
ко ји би био у ста њу да се ап сор бу је, ако је ап сорп ци ја би ла пот пу на; уну тра шња 
до за је ма те ри ја ствар но ап сор бо ва на, углав ном у тки во. Би о ло шки ефи ка сна 
до за се од но си на из нос ма те ри ја у по је ди ном ор га ну, ће ли ји, хро мо зо му или 
ге ну, за ви сно од ни воа тач но сти. 

Би о Мар ке ри
Оп шти тер мин „би о мар кер“ од но си се на ме ре ње ин ди ка то ра осе тљи во сти, 

из ла га ња или до за, или од го во ра у тки ви ма, нпр. са став кр ви, пљу вач ке, ће ли је, 
тки ва, теч но сти из ор га ни зма или из дах нут ва здух. 

Би о мар ке ри су за ме не за из ла га ње или до зу; по ве за ност би о мар ке ра са 
из ла га њем би ће фи зи о ло шки сло же на и по је ди нач но про мен љи ва. Има мно го 
по зна тих при ме ра би о мар кер ских из ла га ња ко ја су до са да про ве ре на и ни су 
ко ри сна за ис тра жи вач ке свр хе али чак ни за пра ће ње из ла га ња ста нов ни штва 
или гру па рад ни ка. 

За не хо тич но из ла га ње не пу ша ча ди му од ци га ре та, нпр. ни во ни ко ти на 
мо же да бу де ме ре на углав ном ткив на теч ност. Ути цај кан це ро ге на и по ве-
за ност са ДНК мо же се из ме ри ти у бе лом крв ном зрн цу. Ути цај ви ше фа зних 
аро ма тич них угљо во до ни ка, бен зо пи ре на и дру гих кан це ро ге на, по ве зан је са 
из ла га њем спо ља шњим аеро за га ђе њи ма и са ди мом ци га ре та.
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Не ки би о мар ке ри мо гу би ти ко ри шће ни уз ма ли тро шак и без ко ри шће ња 
агре сив них ме то да. Ни во угљен мо нок си да у из ди са ју је при мер евен ту ал ног 
ко ри сног ин ди ка то ра до за за из ла га ње то ме га су у град ској око ли ни или код 
ак тив ног пу ше ња. Дру ги би о мар ке ри зах те ва ју при ку пља ње кр ви или не ких 
дру гих узо ра ка. Са са да шњим тех но ло шким мо гућ но сти ма, мар ке ри ге не тич-
ког ри зи ка мо гу да бу ду про це ње ни на ће ли ја ма тки ва усне узе том стру га њем, 
а он да ма те ри јал утр ља ти на пло чи цу.

про це на еко ло Шког из ла га Ња
За за га ђен ва здух про це на мо же да се вр ши ме то да ма не по сред не и по-

сред не про це не и има оп шту упо тре бљи вост (при ме њи вост). Не по сред ном 
про це ном код из ла га ња за га ђе ном ва зду ху ме ре ња се ра де за сва ког по је дин ца 
по себ но (3). 

За не ка еко ло шка за га ђе ња, из ла га ње се де ша ва по мо ћу ви ше стру ких 
еко ло шких сре ди на (ме ди ја). Из ла га ње ви ше фа зним аро мат ским угљо во до ни-
ци ма мо же да се ме ри код кон так та са ва зду хом кон та ми ни ра ним еми си јом 
из во зи ла или из бо ром мер них та ча ка у ин ду стриј ским зо на ма, као што су че-
ли ча не или елек тра не и узи ма њем узо ра ка ку ва них пре храм бе них про из во да. 
Ре ла ти ван од нос из во ра и ме ди ја за укуп но по је ди нач но из ла га ње за ви си од 
сна ге из во ра и по је ди нач ног по на ша ња, укљу чу ју ћи узо рак ку ва не хра не, по-
тро шњу и вре ме, тј. ду жи на ак тив но сти аген са.

Про у ча ва ње из ло же но сти фак то ри ма сре ди не у 10 до ма ћин ста ва јед не 
ин ду стриј ске ва ро ши у Аме ри ци, по ка за ла су да је у узе тој хра ни био про на ђен 
бен зопyрен и да су ин ду стриј ски из во ри еми си ја бен зопyре на би ли при сут ни. У 
ин тер ва лу од две не де ље, узор ко ван је ва здух и у спо ља шњој сре ди ни и уну тар 
до ма ћин ства. Хра на је би ла узор ко ва на из по ро дич них обро ка сва ког да на, као 
и по два узор ка во де и је дан узо рак зе мље за ана ли зу на бен зопyрен. Код јед ног 
ли ца из сва ког до ма ћин ства, ура ђе на је днев на ан ке та о вре ме ну утро ше ном 
за раз не ак тив но сти. У узор ци ма во де и зе мље би ле су про на ђе не ма ње до зе 
бен зопyре на, док су ва здух и хра на би ли нај че шће зна чај ни из во ри из ла га ња 
бен зопyре ну. По ре ђе њем ни воа бен зопyре на у ва зду ху и хра ни иден ти фи ко-
ва на је хра на као нај ве ћи ри зик и из вор из ла га ња бен зопyре ну (2,7).

Из ла га ње оло ву мо же да се до го ди по мо ћу ве ше стру ких ме ди ја (сре ди-
на): (а) уди са њем ва зду ха и кон та ми ни ра ном еми си јом из во зи ла ко ја ко ри сте 
олов ни бен зин; (б) по тро шњом за га ђе них екс трак ци ја во де из це ви (грн ча ри ја); 
(ц) уне том хра ном са оло вом и оста ци ма оло ва, укљу чу ју ћи кућ ну пра ши ну 
и па ху љи це.

У мно гим зе мља ма, олов ни бен зин се већ ду го не ко ри сти и сма њу је се 
уче шће из ло же но сти оло ву уди са њем. У не ким зе мља ма, тра ди ци о нал не грн-
ча ри је из ра ђе не су са оло вом ко ји је са др жан у гла зу ри и сна жан је из вор из-
ло же но сти оло ву, по себ но ако се грн ча ри ја ко ри сти за чу ва ње хра не. 
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У САД мно ге ста ри је стам бе не је ди ни це у гра до ви ма (цр нач ки ге то) би ле 
су ви ше пу та у уну тра шњо сти обо је не бо јом ко ја је са др жа ва ла оло во. 

Ни во оло ва у кр ви ду го се ко ри стио као би о мар кер из ла га ња или до за као 
ме ра це ло куп ног из ла га ња до не дав но, ка да је раз ви је на ме то да по мо ћу флу-
о ре сцен ци је X зра ка за ме ре ње ко шта ног оло ва. 

про це на про Фе Си о нал ног из ла га Ња
Ис тра жи ва ње из ло же но сти аген си ма на рад ном ме сту и здрав стве ним 

ефек ти ма из ла га ња има две свр хе: (а) из два ја ње ри зич них про фе си ја у би ло 
ко јој ин ду стри ји или по себ но чи ни ла ца ко ји до во де до по ве ћа ња ри зи ка од бо-
ле сти и (б) про це на ве зе из ла га ње - од го вор из ме ђу ни воа из ла га ња и ри зи ка 
од обо ле ва ња или по вре де. 

На уч на гра на ин ду стриј ска хи ги је на спро во ди ла је ме ре ња из ла га ња 
рад ни ка раз ли чи тим аген си ма. Пре ра ног два де се тог ве ка, здра вље рад ни ка 
ни је би ла бри га јав но сти. За вре ме XVI II и XIX ве ка и ра них 1900-тих го ди на, 
јав ност је по ста ла све сна са мо не ко ли ко про фе си о нал них обо ље ња. Бри гу за 
на род но здра вље про бу дио је Алис Ха мил тон, ле кар, ко ји је пр ви пред ста вио 
сна жан до каз да од ре ђе ни ток си ни иза зи ва ју бо лест и пред ло жио сред ство за 
спре ча ва ње бо ле сти. 

Удру же ње за Аме рич ку ин ду стриј ску хи ги је ну осно ва но у 1939. го ди ни, 
знат но је до при не ло про фе си о нал ном ин те ре со ва њу за ин ду стриј ску хи ги је ну 
као на у ку и ве шти ну за пре по зна ва ње, про це ну и кон тро лу фак то ра сре ди не, 
као рад ног ме ста ко је мо же да бу де узрок бо ле сти, оште ће ња здра вља ка ко ме ђу 
рад ни ци ма, та ко и ме ђу ста нов ни штвом (гра ђа ни ма) др жа ве (7). 

за кЉУ Чак

Про фе си о нал ни и еко ло шки аген си оста ју прет ња за на род но здра вље ши-
ром све та. За мно ге аген се до ка за на је по ве за ност са про фе си о нал ним обо ље-
њи ма. За мно ге дру ге аген се, на при мер за га ђи ва че у око ли ни, кон тра верз ни 
су ста во ви и до ка зи о ве ли чи ни ри зи ка за ста нов ни штво, јер по сто је ви со ки 
ин те ре си ме ђу ди рект но за ин те ре со ва ни ма и по ли ти ке фор му ли са ња ри зи ка 
по на род но здра вље.

По ред то га, сва ко од мно гих из ла га ња у про фе си о нал ној и ге не рал но у 
жи вот ној сре ди ни не мо же да бу де пот пу но ис тра же но. Ме ри ло еко ло шке 
про бле ма ти ке је та ко ђе про мен љи во. У од го во ру на ус по ста вље не по тре бе за 
на уч не до ка зе за здрав стве не ри зи ке од про фе си о нал них и еко ло шких аге на-
са, ис тра жи вач ке ме то де не пре ста но се раз ви ја ју. По сто ји про блем у њи хо вом 
фал си фи ко ва њу и ни воу оба ве ште но сти. Да нас по сто је до вољ но до ку мен то-
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ва не ис тра жи вач ке ме то де за ре ша ва ње сту ди ја код мно гих ти по ва аге на са и 
здрав стве них ефе ка та. 

За свр ху по ли тич ке по др шке, по сто ји мо дел на че ла за спа ја ње оба ве ште ња, 
че сто об у хва ће них мул ти ди сци пли нар ним ти мом на уч ни ка. Ме ђу тим, ова на-
че ла зах те ва ју фи нан си ра ње и при сту пач ност обра зо ва них на уч ни ка ко ји мо гу 
до при не ти про це су кре и ра ња по ли ти ке. Фи нан си ра ње је, та ко ђе, нео п ход но за 
раз ви ја ње основ них до ка за у од но су на аген се и ути ца ја на здрав стве но ста ње 
про фе си о нал них рад ни ка и ста нов ни штва. Ова на че ла мо гу има ти ма њу упо-
тре бљи вост у зе мља ма у раз во ју. 
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еко ло Шке СтУ ди је – СтУ ди је  
жи вот не Сре ди не

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод  
на род но здра вЉе и жи вот на Сре ди на

На род но здра вље је на у ка и ве шти на пре вен ци је бо ле сти, уна пре ђе ња ква-
ли те та жи во та, по ве ћа ња оче ки ва не ду жи не жи во та, и до при но са фи зич ком, 
пси хич ком, со ци јал ном и еко ло шком бла го ста њу дру штва, ко је се по сти же 
пре ко уса гла ше них на по ра за јед ни це ко ји до зво ља ва ју чи шће ње жи вот не око-
ли не, очу ва ње око ли не и кон тро ле бо ле сти (1).

Још јед на ком по нен та де фи ни ци је на род ног здра вља од но си се на оче ки-
ва ну ду жи ну жи во та и ква ли тет жи во та. Ква ли тет жи во та об у хва та при зна ње 
да су ма те ри јал на до стиг ну ћа ко ја је на ша вр ста до се гла до да нас до би ја ни 
на ра чун еле ме на та као што су ре па ра тив но и кре а тив но фи зич ко и пси хич ко 
сло бод но вре ме, лич на ре кре а ци ја и ре кре а ци ја за јед ни це, ко хе зи ван жи вот у 
по ро ди ци и у ве зи са обра зо ва њем, као и дру ге ком по нен те ко је пру жа ју удоб-
ност ду ху и да ју сми сао жи во ту, у схва та њу да се ква ли тет жи во та не са сто ји 
са мо из сти ца ња ма те ри јал ног бла го ста ња, већ и од ис ко ри шћа ва ња еле ме на та 
по ме ну тих за сва ко днев ни жи вот (2).

Вин слоу је још дав не 1920. де фи ни сао за шти ту на род ног здра вља (pu blic 
he alth) као „на у ку и ве шти ну спре ча ва ња бо ле сти, про ду же ња жи во та и уна-
пре ђе ња здра вља и мен тал не и фи зич ке ви тал но сти по је дин ца пу тем ко лек-
тив ног и ор га ни зо ва ног ра да, чи ји је циљ да са ни ра око ли ну, да се бо ри про-
тив бо ле сти ко је има ју со ци јал ни зна чај, да учи по је дин це пра ви ли ма лич не 
хи ги је не, да ор га ни зу је ле кар ске и се стрин ске слу жбе за ра ну ди јаг но сти ку 
и бла го вре ме но ле че ње обо ле лих, као и да спро во де спе ци јал не ме ре ко је ће 
сва ком чла ну за јед ни це обез бе ди ти жи вот ни стан дард за одр жа ва ње здра вља, 
а крај њи циљ свих ових ме ра је да сва ком по је дин цу омо гу ћи да ужи ва сво је 
уро ђе но пра во на здра вље и дуг жи вот“.

Сле де ћи еле мент у де фи ни ци ји јав ног здрав ства је уса гла ше ни на пор за-
јед ни це за до сти за њем чи сто ће жи вот не око ли не и ње ног очу ва ња. Овај еле-
мент је био пр ви и до са да нај и стак ну ти ји ме ђу тра ди ци о нал ним ци ље ви ма 
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јав ног здрав ства, али ипак је од не дав но по ти снут на дру го ме сто. Кон цепт 
чи сто ће жи вот не сре ди не мо ра да се про ши ри на бор бу про тив за га ђе ња ство-
ре ног хе миј ским суп стан ца ма ко је се ко ри сте у по љо при вре ди и ин ду стри ји, 
као и от па да ко ји се про из во ди ур ба ним жи во том, а ко ји кон та ми ни ра ва здух, 
во ду и тло, а не ли ми ти ра ти на ше ак ци је са мо на за га ђе ње, ко је је у ди рект ној 
ве зи са за ра зним бо ле сти ма (3).

Да ва њем при о ри те та у очу ва њу жи вот не сре ди не, тра га мо за под вла че њем 
нај ви шег зна ча ја у тра га њу рав но те же са дру гим ком по нен та ма при ро де, као 
осно вом за очу ва њем на ше вр сте, за наш на пре дак ка ин те гра тив ни јим од но-
си ма са окру же њем и дру гим вр ста ма и за на пу шта ње на шег ста ва до ми на ци је 
и екс пло а та ци је ко ји је ду го пре о вла да вао у од но си ма чо ве чан ства са дру гим 
вр ста ма и са при род ним окру же њем (4).

Де кла ра ци ја из Са и та ме, по зна ти ја као „по зив за но ву јав но здрав стве ну 
ак ци ју“ на гла ша ва не рас ки ди ву по ве за ност здра вља, со ци о е ко ном ског раз во-
ја и жи вот не сре ди не што зах те ва ус по ста вља ње ин те гри са ног парт нер ства 
у ко ји ће би ти укљу че ни здрав стве ни, раз вој ни, еко ном ски, со ци јал ни, обра-
зов ни и еко ло шки сек то ри. У том сми слу, ис ти че се по тре ба да се де фи ни шу 
здрав стве ни при о ри те ти и оп ти мал ни ре сур си за оства ри ва ње јед на ко сти и 
нај ви шег мо гу ћег ни воа ква ли те та здрав стве не за шти те. Но ва из ме ње на уло га 

„на род ног здра вља“ са сто ји се у при ла го ђа ва њу из ме ње ној здрав стве ној си ту а-
ци ји и чвр шћем по ве зи ва њу здра вља са еко ном ским раз во јем. Ин сти сти ра се 
на про мо ци ји здра вог на чи на жи во та и спре ча ва њу штет ног ути ца ја еро зи је 
жи вот не сре ди не.

Про мо ци ја здра вља је основ ком плек сне здрав стве не за шти те ко ја у це-
ли ни има пре вен тив ну и про мо тив ну ор јен та ци ју. Та ко ђе се ис ти чу ак тив на 
уло га гра ђа на у свим пи та њи ма здра вља и раз во ја и по што ва ње прин ци па ети-
ке, јед на ко сти и со ци јал не прав де.

Сми сао ове де кла ра ци је је по зив за но ву здрав стве ну ак ци ју ко ја ће обез-
бе ди ти да се гло бал на стра те ги ја здрав стве ног раз во ја бр же и ефи ка сни је 
оства ру је. 

Но во јав но здра вље, по ред кла сич них обла сти, на сто ји да се ба ви про бле-
ми ма ко ји се од но се на пра вич но ко ри шће ње здрав стве них услу га, еко ло ги ју, 
јав но-здрав стве ну по ли ти ку, по ве за ност здра вља са со ци јал ним и еко ном ским 
раз во јем (5). 

иС тра жи ва Ња У на род ноМ здра вЉУ
Као мул ти ди сци пли нар но по ље ис тра жи ва ња, на род но здрав ство мо же се 

де фи ни са ти као при ме на би о ло шких, со ци јал них и ен ви рон мен та ли стич ких 
на у ка (на у ка о фак то ри ма ри зи ка из жи вот не сре ди не) у про у ча ва њу здрав-
стве них фе но ме на у људ ским по пу ла ци ја ма. Ово је раз лог због ко га оно об у хва-
та два глав на ци ља ана ли зе: пр ви, епи де ми о ло шка про у ча ва ња здрав стве ног 
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ста ња по пу ла ци је и, као дру ги, про у ча ва ња ор га ни зо ва ног од го во ра дру штва 
на та ква ста ња, на ро чи то на чин на ко ји је струк ту и ран од го вор пре ко си сте ма 
здрав стве не за шти те (6).

Одр жи вост се мо же де фи ни са ти као ка па ци тет за ис пу ња ва ње по тре ба 
са да шњи це без ком про ми са са спо соб но шћу да се ис пу не бу ду ће по тре бе. 
Овај кон цепт је цен трал ни за тре нут на раз ми шља ња о гло бал ној за шти ти и 
пре вла да ва њу прет њи по здра вље пред ста вље них ин ду стриј ским ра стом и екс-
пло а та ци јом при род них ре сур са. Иде ја одр жи вог раз во ја са др жи два основ на 
кон цеп та, пре ма де фи ни ци ји Свет ске ко ми си је за жи вот ну око ли ну и раз вој 

- Брун тланд ске ко ми си је (1987). То су: кон цепт по тре ба, на ро чи то основ них 
по тре ба си ро ма шних у све ту, ко ји ма тре ба да ти нај ве ћи при о ри тет и као дру-
ги кон цепт, иде ја огра ни ча ва ња ко ју на ме ће ста ње тех но ло ги ја и со ци јал не 
ор га ни зо ва но сти у ве зи са мо гућ но шћу жи вот не око ли не да ис пу ни са да шње 
и бу ду ће по тре бе. Тре нут но је у це ли ни оп ште при хва ће но кроз раз вој не по-
ли ти ке да су си ро ма штво, здра вље, де гра да ци ја жи вот не сре ди не и раст по пу-
ла ци је на за мр шен на чин по ве за ни и да се ни са јед ним од ових про бле ма не 
мо же изо ло ва но бо ри ти са успе хом. Сви они су део иза зо ва одр жи вог раз во ја. 
По се бан аспект одр жи во сти је одр жи вост раз вој них про гра ма; мо же се ре ћи 
да је та ква одр жи вост по стиг ну та ка да про грам на ста вља да до но си на ме ра-
ва не ре ку рент не ко ри сти на кон пре стан ка по чет не по мо ћи у раз во ју од ко је је 
про грам у пр во вре ме за ви сио. 

Ци ље ви ис тра жи ва ња у на род ном здра вљу:
ства ра ње но вих зна ња и тех но ло ги ја за ре ша ва ње не ре ше них здрав-•	
стве них про бле ма - ба зич на ис тра жи ва ња;
ор га ни зо ва ње по сто је ћих зна ња и њи хо во усме ра ва ње на ин тер вен-•	
ци је - при ме ње на и стра те шка ис тра жи ва ња;
Здрав стве ни кон текст - низ по ве за них фак то ра ко ји ди рект но од ре-•	
ђу ју здра вље:
ве ли чи на по пу ла ци је, ди стри бу ци ја и сто па ра ста, ге нет ски и би о ло-•	
шки фак то ри; 
стил жи во та ко ји во ди до здра вља;•	
око ли на;•	
раз вој здрав стве них ре сур са, рас по де ла ре сур са, раз вој слу жбе, еко-•	
ном ска по др шка, ме наџ мент. 

Бу дућ ност јав ног здрав ства за ви си од ње го ве спо соб но сти да на пра ви 
мо сто ве ка дру гим ти по ви ма здрав стве них ис тра жи ва ња, чи не ћи их спе ци-
фич ним и не за мен љи вим до при но сом овом ра ду у це ли ни, од но сно ана ли зи 
на ни воу це ле по пу ла ци је (7). 
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за Шти та жи вот не Сре ди не
еко ло шка свест пред ста вља нео п ход ну осно ву да љег, одр жи вог раз во ја 

за шти те жи вот не сре ди не. За јед но са зна њи ма и ве шти на ма обез бе ђу је осно-
ву за по ме ра ње у ве ће си сте ме, ши ре ци ље ве и со фи сти ци ра ни је раз у ме ва ње 
узро ка, ве за и по сле ди ца ко ји вла да ју у жи вот ној сре ди ни.

жи вот на сре ди на се раз ма тра че сто као си стем уза јам но по ве за них си-
сте ма: при род на сре ди на, со ци јал на сре ди на, стам бе на сре ди на, кул тур на 
сре ди на, ин фор ма тив на сре ди на. У за ви сно сти од раз ме ра и ци ље ва ис тра жи-
ва ња, мо гу ће је по сма тра ти жи вот ну сре ди ну по је ди ног чо ве ка (нпр. ка би не 
ко смо на у та), по ро ди це (нпр. стан, ку ћа са при па да ју ћим пла цем), гру пе љу ди 
(нпр. ста нов ни штво ур ба ног квар та), це ло куп ног чо ве чан ства (8).

Пр ва кон фе рен ци ја Ује ди ње них на ци ја о жи вот ној сре ди ни, одр жа на је 
у Сто хло му 1972. го ди не и пред ста вља ла је пре крет ни цу у од но су на чо ве-
чан ство пре ма жи вот ној сре ди ни. До не та је Сток холм ска де кла ра ци ја, ко ја 
је ука за ла на алар мант но ста ње ква ли те та жи вот не сре ди не и ис так ну та ну-
жност пра ће ња ње ног ква ли те та, тро ше ња ре сур са, по сле ди ца за га ђе но сти на 
људ ско здра вље, при ро ду, биљ ни и жи во тињ ски свет. Пе ти јун, као пр ви дан 
одр жа ва ња Кон фе рен ци је у Сток хло му, про гла шен је Свет ским да ном за шти те 
жи вот не сре ди не. 

Основ ни по сту лат, је ра ци о нал но по сту па ње са ре сур си ма. Су шти ну кон-
цеп та одр жи вог раз во ја, чи ни ин тер ак ци ја раз во ја жи вот не сре ди не и ме ђу соб-
на ускла ђе ност и ком пле мен тар ност раз вој не по ли ти ке и по ли тич ке за шти те 
жи вот не сре ди не, ко је ува жа ва ју за ко ни то сти еко ло шких си сте ма. Кон цепт 
одр жи вог раз во ја усме рен је на очу ва ње при род них еко си сте ма и жи вот не 
сре ди не, као и на ра ци о нал но ко ри шће ње при род них ре сур са (9).

здрав стве ни ри зи ци пред ста вља ју опо зит здрав стве ним ре сур си ма. Њи-
хо вом ре дук ци јом, уз исто вре ме ну мо би ли за ци ју здрав стве них ре сур са, по-
сти же се здрав стве ни по тен ци јал ко ји је пра ви пут очу ва ња здра вља то ком 
чи та вог жи вот ног ци клу са. Ако по гле да мо ко рак да ље, ви ди се да здра вље 
је дин ки омо гу ћа ва ква ли те тан жи вот ко ји во ди на пут бла го ста ња, као кру ни 
до сто јан стве ног жи во та би ло ког чо ве ка.

Да би смо из ле чи ли по сле ди цу, пр вен стве но мо ра мо про на ћи њен узрок, 
што зна чи да је са гле да ва ње здрав стве них ри зи ка и рад на њи хо вом от кла ња њу 
или бар кон тро ли, је ди ни ис пра ван пут за, ду го роч но по сма тра но, сма ње ње 
ја вља ња бо ле сти, и сма ње ње сто пе смрт но сти тј. про ду же ња ква ли тет ног жи-
вот ног ве ка (10).
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ва жноСт иС тра жи ва Ња У на род ноМ здра вЉУ

Свр ха сва ког на уч ног ис тра жи ва ња је у ис пу ње њу два не за ви сна ци ља:
опа жа ње про це са, пра ви ла, по ја ва и њхо ва ге не ра ли за ци ја од по је ди-•	
нач ног ка оп штем;
ком би но ва ње ем пи риј ског и те о риј ског зна ња.•	

Еко ло шка или ко ре ла ци о на ис тра жи ва ња че сто ини ци ра ју епи де ми о ло-
шки про цес. У еко ло шком ис тра жи ва њу је ди ни це ана ли зе су по пу ла ци је или 
гру пе љу ди, ре ђе по је дин ци.

Та кав од нос се мо же про у ча ва ти упо ре ђу ју ћи по пу ла ци је у раз ли чи тим 
зе мља ма у исто вре ме или у ис тој по пу ла ци ји у раз ли чи тим пе ри о ди ма. Овим 
дру гим при сту пом се мо гу из бе ћи не ке со ци о е ко ном ске чи ње ни це ко је мо гу 
до ве сти до за бу не, што је мо гу ћи про блем у еко ло шким про у ча ва њи ма.

Еко ло шка ис тра жи ва ња су, ипак, че сто би ла пло дан по че так де таљ ни јег 
епи де ми о ло шког ра да (11).

ди зај ни ра Ње СтУ ди ја за ХУ Ма на иС тра жи ва Ња У 
еко ло ги ји

1. еко ло Шке СтУ ди је
Еко ло шка сту ди ја, као јединицa ана ли зе, об у хва та гру пе де фи ни са не у 

од но су на ге о граф ско по ре кло, вре ме и де мо граф ске ка рак те ри сти ке. 
На при мер, го ди шња про сеч на сто па смрт но сти ра ка плу ћа би ла је у аме-

рич ким про вин ци ја ма ис пи ти ва на у од но су на про сек ме ре ња ра до на у про-
вин ци ја ма. Ко ри шће ни су ру тин ски по да ци, као што је аеро за га ђе ње и по да ци 
о смрт но сти (12). 

Из ло же ност по је дин ца ба зи ра на је на ме ре њи ма спро ве де ним у шко ла-
ма.

Еко ло шке сту ди је има ју за циљ про ве ру хи по те зе о ве зи еко ло шких чи ни-
ла ца и на стан ка по ре ме ћа ја здра вља у за јед ни ци у де фи ни са ном вре мен ском 
пе ри о ду (13).

Ове сту ди је нај че шће су ши ро ко при ме њи ва не за ис пи ти ва ње за га ђе ња 
око ли не кроз кон тро лу спо ља шњег ва зду ха. За пра во, не ки нај че шћи до ка зи 
ефе ка та за га ђе ња ва зду ха не при род ним пу тем и ути ца ја на здра вље до би је ни 
су на осно ву по да та ка при ку пље них у про шло сти о ка та стро фал ним аеро за-
га ђе њи ма два де се тог ве ка, слич но Лон дон ској ма гли 1952. го ди не. Очи глед на 
по ви ше на пре о се тљи вост и смрт ност по ја ви ла се по сле ви со ког ни воа за га ђе ња 
ва зду ха (14). 
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2. СтУ ди је пре Се ка
Сту ди је пре се ка су ши ро ко ко ри шће не за ис тра жи ва ње ри зи ка код про фе-

си о нал них и еко ло шких аге на са. Из во дљи вост сту ди ја је ла ка и це на сту ди ја 
ни је ви со ка. По сма тра ње из ла га ња аген су и ис ход из ла га ња се вр ше у јед ној 
тач ки у вре ме ну.

Ту ма че ње узроч но сти из ме ђу ис пи ти ва ног аген са и по ја ве бо ле сти, или 
оште ће ња здра вља је огра ни че но и за кљу чак ће би ти не си гу ран због мо гу ћег 
при вре ме ног од но са из ме ђу из ло же но сти и ис хо да. 

Сту ди ја пре се ка има мо гућ ност да бу де вр ло ин фор ма тив на, ако има 
ва ља но де фи ни сан сте пен из ла га ња ко ји мо же би ти до ка зан. Овај циљ би ће 
за до во љен из бо ром за јед ни це са раз ли чи тим ра спо ном из ла га ња и њи хо вим 
по ре ђе њем (15).

3. ко Хорт не СтУ ди је
Ко хорт не сту ди је се за сни ва ју на утвр ђи ва њу ис хо да из ла га ња од ре ђе ном 

аген су, то ком вре ме на и има ју цен трал ну уло гу у про це ни ри зи ка из ло же но сти 
про фе си о нал ним (рад ним) и сре дин ском фак то ри ма. 

Ко хорт не сту ди је мо гу би ти при ме ње не ре тро спек тив но (по сма тра ње уна-
зад), ако су рас по ло жи ви по да ци до вољ ни за из бор ко хор те, тј. про це ну из ла га-
ња и ис хо да, или про спек тив но (пра ће ње уна пред), ако су ре сур си до вољ ни за 
пра ће ње ста нов ни штва или од го ва ра ју ћих узо ра ка, за про це ну из ла га ња то ком 
вре ме на и пра ће ње ис хо да. Ако се сту ди ја из во ди ре тро спек тив но, ви со ка је 
из во дљи вост и ефи ка сност сту ди је, за то што су се до га ђа ји већ де си ли. Ако се 
сту ди ја из во ди про спек тив но, пра ти ће се из ла га ња ко ја тек тре ба да се де се и 
ефек ти тих бу ду ћих из ла га ња (екс по зи ци ја), ко ри сти ће нај по вољ ни је до ступ не 
ве шти не, тј. ин стру мен те (16). 

Осо бе ко је су про фе си о нал но, или сти ца јем окол но сти из ло же не деј ст-
ву ис пи ти ва ног фак то ра нај че шће чи не гру пу из ло же них у овим сту ди ја ма. 
Ефек ти из ла га ња би ће са гле да ни по ре ђе њем ин ци ден ци је обо ле ва ња у гру пи 
не из ло же них и гру пи из ло же них ли ца, уну тар де фи ни са не по пу ла ци је, као и 
про це на ри зи ка у од но су на сте пен из ло же но сти (17).

По год ност оп ште по пу ла ци је као гру пе за по ре ђе ње је за ди ску си ју, јер су 
за по сле ни ко ји чи не сту диј ску гру пу здра ви ји од оп ште по пу ла ци је, што ре-
ме ти њи хо ву ди рект ну ком па ра бил ност.

Ко хорт не сту ди је су по год не за ис тра жи ва ње хро нич них ефек та та еко ло-
шких и про фе си о нал них чи ни ла ца на здрав стве но ста ње и ри зик од бо ле сти. 
Та кве сту ди је су би ле из ве де не за ис пи ти ва ње деј ства за га ђе ног ва зду ха на 
смрт ност, из ла га ње оло ву код не у роп си хо ло шког раз во ја и деј ству уга ље не 
пра ши не на про ме не у функ ци ја плу ћа (18). 
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4. СтУ ди је СлУ Ча је ва и кон тро ла (анаМ не СтиЧ ке СтУ ди је)
Сту ди је слу ча је ва и кон тро ла (анам не стич ке сту ди је) се нај че шће ко ри сте 

за опи си ва ње по ве за но сти про фе си о нал них и сре дин ских узроч них фак то ра 
са по ја вом ма лиг них нео пла зми, об зи ром да је че сто дуг вре мен ски пе ри од од 
де ло ва ња фак то ра ри зи ка до от кри ћа бо ле сти. Анам не стич ке сту ди је су за слу-
жне за от кри ва ње по ве за но сти пу ше ња и кар ци но ма плу ћа из 50. тих го ди на 
про шлог ве ка (19,20). 

5. ин тер вент не (екС пе ри Мен тал не) СтУ ди је
У ин тер вент ној сту ди ји, ис тра жи вач кон тро ли ше из ла га ње про у ча ва ном 

чи ни о цу (аген су). Ко ри сти се углав ном за про це ну успе шно сти те ра пе ут ских 
на чи на ле че ња, укљу чу ју ћи и те ра пи ју ле ко ви ма. 

Кључ на сна га ран до ми зи ра ног кли нич ког ис пи ти ва ња је кон тро ла ути-
ца ја. Сту ди ја има мо гућ ност про це не ути ца ја при ме ње не ин тер вен ци је на ток 
бо ле сти (21,22). 

еко ло Шке СтУ ди је

еко ло шка сту ди ја је сту ди ја у ко јој је по пу ла ци ја је ди ни ца ана ли зе, а 
за ви сна и не за ви сна ва ри ја бла су ме ре не у тој по пу ла ци ји. Ове сту ди је у на-
род ном здра вљу под ра зу ме ва ју ме ре ња ин ци ден ци јее, пре ва лен ци је, или 
мор та ли те та обо ље ва ња, у раз ли чи тим ге о граф ским под руч ји ма, у ве зи са 
њи хо вим со ци јал ним или фи зич ким ка рак те ри сти ка ма (ни во аеро за га ђе ња, 
ра ди ја ци ја), или не ком дру гом ка рак те ри сти ком од ин те ре са. 

Еко ло шке сту ди је мо гу об у хва ти ти по но вље на ме ре ња у окви ру јед не исте 
по пу ла ци је у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма или ме ре ња у ви ше по пу ла-
ци ја исто вре ме но, као што је у сту ди ја ма вре мен ског трен да. Овим сту ди ја ма 
на при мер ме ри мо го ди шње ин ци ден це бо ле сти за раз ли чи те ре ги о не у де се-
то го ди шњем пе ри о ду и по сма тра мо ли не ар ну ко ре ла ци ју из ме ђу ин ци ден ци ја 
у ис пи ти ва ним обла сти ма и ис пи ти ва ним ва ри ја бла ма (23).

У еко ло шким сту ди ја ма основ ни ана ли тич ки при ступ укљу чу је про це ну 
ко е фи ци је на та ко ре ла ци је из ме ђу ни воа из ло же но сти ис пи ти ва не по пу ла ци је 
и кон тол не гру пе.

Ин фор ма ци је до ко јих се до ла зи у ана ли тич ким и по пу ла ци о ним сту ди ја-
ма раз ли ку ју се по то ме што је ди ни це ана ли зе ни су исте. Еко ло шким сту ди ја-
ма до би ја мо ин фор ма ци је о ка рак те ри сти ка ма по пу ла ци је ко је по не кад мо гу 
би ти скуп ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка чла но ва гру пе, али им не до ста је 
ин фор ма ци ја о уна кр сној за ви сно сти ва ри ја бли уну тар по пу ла ци је. 
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Обр ну то, ана ли тич ке сту ди је да ју ин фор ма ци ју о ка рак те ри сти ка ма на 
ин ди ви ду ал ном ни воу, али им че сто не до ста је ин фор ма ци ја о ка рак те ри сти-
ка ма по пу ла ци је ко јој те ин ди ви дуе при па да ју. 

При ме на еко ло шких сту ди ја у на род ном здра вљу се при ка зу је кроз де-
скрип тив не еко ло шке сту ди је у ко ји ма сто пе обо ље ва ња или уми ра ња пра ти мо 
то ком вре ме на у раз ли чи ти тим ге о граф ским обла сти ма (24,25). 

еко ло Шке при Стра Сно Сти
Еко ло шка гре шка или при стра сност је по сле ди ца по гре шних за кљу ча ка 

за сно ва них на еко ло шким по да ци ма. При ме ће на ве за из ме ђу из ло же но сти 
и од ре ђе не по сле ди це на ни воу гру пе не мо ра нео п ход но да пред ста вља ве зу 
ко ја по сто ји на ни воу по је дин ца. Еко ло шка ис тра жи ва ња су ипак, че сто би ла 
пло дан по че так де таљ ни јег епи де ми о ло шког ра да.

С об зи ром да ове сту ди је за је ди ни цу по сма тра ња има ју по пу ла ци ју, на 
осно ву ре зул та та ових ис тра жи ва ња ни је мо гу ће за кљу чи ти да по твр ђе на ве за 
из ме ђу из ло же но сти и по сле ди це ва жи и за по је дин це у тој по пу ла ци ји. Еко ло-
шка гре шка на ста је уко ли ко на осно ву ре зул та та еко ло шке сту ди је за кљу чу је-
мо о узроч ној по ве за но сти у по је ди на ца, тј. уко ли ко за кљу чу је мо да по ве за ност 
по твр ђе на у по пу ла ци ји ва жи и за по је дин це у тој по пу ла ци ји. Та ко ђе, у овом 
слу ча ју ни је мо гу ће оства ри ти кон тро лу дру гих чи ни ла ца ри зи ка. Ове раз ли ке 
из ме ђу ин ди ви ду ал ног ни воа и по пу ла ци о ног ни воа пр ви опи су је ко е фи ци јент 
ко ле ра ци је, као и ко е фи ци јен ти ли не ар не ре гре си је.

У епи де ми о ло шким сту ди ја ма еко ло шке ва ри ја бле се нај че шће ко ри сте 
као за ме на за ва ри ја бле на ин ди ви ду ал ном ни воу, би ло због не до ступ но сти 
по да та ка или због то га што су ме ре ња на ни воу по је дин ца под ло жна гре шка ма. 
Н при мер у од су ству де таљ них ин фор ма ци ја о пу ше њу код по је дин ца, сред ња 
вред ност у окру же њу по је дин ца мо же се узе ти као за ме на. Ва ри ја бле на по-
пу ла ци о ном ни воу та ко ђе се мо гу ко ри сти ти као за ме на за по дат ке на ин ди-
ви ду ал ном ни воу у слу ча је ви ма ка да у ме ре њи ма по сто ји мо гућ ност ве ли ког 
бро ја гре ша ка, или ка да ме ре ње на ин ди ви ду ал ном ни воу ни је до бар по ка за тељ 
пра ве из ло же но сти те осо бе. 

Ва ри ја бле ко је од ра жа ва ју ка рак те ри сти ке по пу ла ци ја су:
из ве де не ва ри ја бле и •	
ин те грал не ва ри ја бле.•	

Из ве де не ва ри ја бле ко је се на зи ва ју ана ли тич ке су ми ра ју ка рак те ри сти ке 
ин ди ви дуа у по пу ла ци ји (про це нат љу ди са не за вр ше ном сред њом шко лом...). 
Иако се са сто ји од ску па ин фор ма ци ја о чла но ви ма по пу ла ци је, ипак ова ва-
ри ја бла пред ста вља по пу ла ци о ну ка рак те ри сти ку и да је ин фор ма ци ју ко ја се 
раз ли ку је од слич не на ни воу по је дин ца.
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Ин те грал не ва ри ја бле ко је на зи ва мо при мар ним или гло бал ним, опи су ју 
груп не ка рак те ри сти ке ко је ни су из ве де не из ка рак те ри сти ка ње них чла но ва 
(по сто ја ње од ре ђе ног по ли тич ког си си те ма, до ступ ност здрав стве не за шти те). 
Ин те грал не ва ри ја бле не ма ју слич но сти са они ма на ни воу по је дин ца.

Ва ри ја бле на ни воу по пу ла ци је, би ло да су из ве де не или ин те грал не, при-
ме њу ју се јед на ко на све ин ди ви дуе у по пу ла ци ји. Та ко, на при мер сви су „из-
ло же ни“ жи во ту у окру же њу са ви со ком сто пом не за по сле но сти, без об зи ра да 
ли су они са ми за по сле ни или не. На тај на чин, про блем са гре шка ма у ме ре њу 
(ко ји се ина че мо же ја ви ти ка да ко ри сти мо по пу ла ци о но ме ре ње као за ме ну 
за ме ре ње на ин ди ви ду ал ном ни воу), не ће се по ја ви ти.

пред но Сти еко ло Шке СтУ ди је:
Оне мо гу да ука жу на пра вац ис тра жи ва ња, иако са ме не мо гу да ука жу 

на узроч но-по сле дич ну ве зу. 
Јед на од при влач но сти еко ло шких ис тра жи ва ња је да се по да ци мо гу ко-

ри сти ти и из по пу ла ци ја са ве о ма раз ли чи тим ка рак те ри сти ка ма.
Еко ло шке сту ди је да ју про це ну ко ри сну за „ге не ра циј ске хи по те зе“. Оне 

да ју ва жне смер ни це за да ља епи де ми о ло шка ис тра жи ва ња.

не до Ста ци еко ло Шке СтУ ди је:
Три глав на про бле ма у ве зи са еко ло шким сту ди ја ма:

Асо ци ја ци ја се ис пи ту је са мо на по пу ла ци о ном ни воу, ни ка ко на ин-1. 
ди ви ду ал ном.
У овим сту ди ја ма се ко ри сте по да ци до би је ни то ком дру гих ис тра-2. 
жи ва ња, па не до ста ју по да ци о по тен ци јал ним кон фа ун динг (con fo-
un ding) фак то ри ма.
Због ис пи ти ва ња из ло же но сти и по сле ди це (по ре ме ћај здра вља) у 3. 
исто вре ме, не мо гу ће је утвр ди ти смер узроч но-по сле дич не ве зе (ка-
у зал ност).

Иако су јед но став на за спро во ђе ње, а са мим тим и при влач на, еко ло шка 
ис тра жи ва ња су че сто те шка за ин тер пре та ци ју. Еко ло шка ис тра жи ва ња се 
обич но осла ња ју на по дат ке при ку пље не у дру ге свр хе. По да ци о раз ли чи тим 
из ло же но сти ма и со ци о е ко ном ским чи ње ни ца ма мо гу би ти не до ступ ни. По ред 
то га, ка ко је је ди ни ца ана ли зе по пу ла ци ја или гру па, из еко ло шких ис тра жи-
ва ња не мо же се за кљу чи ти да по ве за ност на ђе на у гру пи ва жи и за по је дин ца 
у тој гру пи (23).
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за кЉУ Чак

Еко ло шке сту ди је су вр сте сту ди ја ко је утвр ђу ју ко ре ла ци ју из ме ђу из-
ло же но сти (од ре ђе ним ри зи ци ма) и пре ва лен ци је и ин ци ден ци је од ре ђе ног 
по ре ме ћа ја здра вља у раз ли чи тим по пу ла ци ја ма. Има ју сво је пред но сти у 
од но су на оста ле, али и не до стат ке.

Оне мо гу да ука жу на пра вац ис тра жи ва ња, али еко ло шка ис тра жи ва ња 
су че сто те шка за ин тер пре та ци ју. Еко ло шка ис тра жи ва ња се обич но осла ња ју 
на по дат ке при ку пље не у дру ге свр хе. По да ци о раз ли чи тим из ло же но сти ма и 
со ци о е ко ном ским чи ње ни ца ма мо гу би ти не до ступ ни. Еко ло шка ис тра жи ва ња 
су ва жна јер до при но се ћи фор му ла ци ји хи по те зе о фак то ри ма по ве за ним са 
од ре ђе ним по ре ме ћа јем здра вља ини ци ра ју да ља ис тра жи ва ња. 
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МУл ти ди Сци пли нар ни при СтУп У 
од го во рУ здрав Стве ног Си Сте Ма 
на еко ло Шке ри зи ке по на род но 

здра вЉе

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

Из раз еко ло ги ја по ти че од грч ке ре чи оикос (ста ни ште) и ло гос (на у ка). Про-
у ча ва ње при род них ста ни шта под ра зу ме ва и про у ча ва ње свих жи вих би ћа 
у њи ма и од но са ко ји вла да ју ме ђу њи ма, као и од но са из ме ђу њих и не жи ве 
при ро де. По јам еко кло ги ја пр ви пут је ко ри шћен у књи зи „Оп шта мор фо ло ги ја 
ор га ни за ма“, 1866. го ди не не мач ког би о ло га Ер не ста Хе ке ла.

По јам жи вот на сре ди на под ра зу ме ва при род ну сре ди ну у ко јој жи ве сва 
жи ва би ћа, са мно го број ним ме ђу соб ним од но си ма, као и од но си ма са не-
жи вом при ро дом. Жи вот на сре ди на укљу чу је и се о ске и град ске сре ди не где 
жи ви чо век. 

По ве за ност чо ве ка и при ро де је мно го стру ка. Чо век је на стао у при ро ди 
и са став ни је њен део. До са да је чо век нео гра ни че но тро шио ре сур се при ро де 
ко ји ни су нео гра ни че ни и ти ме до вео до не ста ја ња истих, ис тре бље ња не ких 
биљ них и жи во тињ ских вр ста, а сво јом не па жњом до вео је до по гор ша ња усло ва 
соп стве ног жи во та и жи во та дру гих жи вих би ћа на Зе мљи (за га ђе ње ва зду ха 
што до во ди до ства ра ња ста кле не ба ште, пре гре ја ва ња тла и по ви ше ња тем пе-
ра ту ре ва зду ха, што во ди ка то пље њу лед ни ка и пла вље ње не ких де ло ва на ше 
пла не те, за га ђе ње во де за пи ће и при род них во де них ста ни шта у ко ји ма ви ше 
ни је мо гућ жи вот би ља ка и жи во ти ња, за га ђе ње зе мљи шта на ко ме се уз га ја 
хра на). Зна се да су биљ ке глав ни про из во ђа чи ки се о ни ка и уни шта ва ње при-
род них еко си сте ма во ди и уни ште њу људ ске вр сте. 

Укуп не и оп се жне опа сно сти ко је про ис ти чу из жи вот не сре ди не укљу чу ју 
и кли мат ске про ме не, ис цр пљи ва ње озо на из стра тос фе ре, гу би так би о ди-
вер зи те та, про ме не хи дро ло шког си сте ма и за ли ха све же во де, де гра да ци ју 
зе мљи шта и при ти сак на си стем про дук ци је хра не.
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Раз у ме ва ње овог про бле ма и тип ути ца ја на људ ско здра вље зах те ва но ве 
при сту пе ко ји су фо ку си ра ни на еко си сте ме и при зна ње да се те ме љи ду го-
роч ног здра вља у људ ској по пу ла ци ји осла ња ју на кон ти ну и ра ну ста бил ност 
и функ ци о ни са ње си сте ма ко ји по др жа ва оп ста нак би ос фе ре. 

Здра вље као по сле ди ца ути ца ја усло ва жи вот не сре ди не укљу чу је и ква-
ли тет жи во та ко ји је од ре ђен фи зич ким, хе миј ским, би о ло шким, со ци јал ним 
и пси хо со ци јал ним фак то ри ма жи вот не сре ди не. Од но си се и на ме ре ње, ко-
ри го ва ње, кон тро ли са ње и спре ча ва ње свих оних фак то ра жи вот не сре ди не 
ко ји мо гу по тен ци јал но да ути чу на не же ље не ефек те по здра вље са да шњих и 
бу ду ћих ге не ра ци ја (1). 

Је дан од во де ћих ци ље ва СЗО је спре ча ва ње и сма њи ва ње обо ље ва ња и 
уми ра ња љу ди узро ко ва них усло ви ма жи вот не сре ди не. Пре ма по да ци ма СЗО 
ло ши усло ви жи вот не сре ди не су узроч ни ци за 25 до 33% од укуп ног мор би-
ди те та у све ту (2). 

Кли мат ске про ме не су ком плек сно по ве за не са здра вљем. Ово укљу чу је 
ди рект не ути ца је као што су: бо ле сти и здра вље под ути ца јем тем пе ра ту ре, 
ути цај екс трем них вре мен ских при ли ка на здра вље, ути цај за га ђе ња ва зду ха 
и при су ство спо ра и бу ђи у ње му. Оста ли ути ца ји се од но се на ком плек сни је 
пу те ве пре но ше ња, као они ко ји мо гу до ве сти до бо ле сти ко је се пре но се пу-
тем во де, хра не, век то ра и гло да ра или не до ста так во де и хра не. Век тор ске 
тран сми сив не бо ле сти те сно су по ве за не са кли мат ским усло ви ма. Ма ла ри ја 
при па да гру пи век тор ских бо ле сти са ви со ким мор би ди те том и мор та ли те-
том (3,4). 

У ин ду стриј ски раз ви је ним зе мља ма пре 50 го ди на па жња је би ла усме-
ре на на огром но хе миј ско за га ђе ње ва зду ха, во де, зе мље и хра не, за јед но са 
раз ли чи тим фи зич ким ути ца ји ма, као што је јо ни зу ју ће и не јо ни зу ју ће зра-
че ње, град ска бу ка и са о бра ћај не не сре ће (5).

У 1990-им го ди на ма по че ли су да за бри ња ва ју елек тро маг нет но зра че ње 
мо бил них те ле фо на и ње гов кан це ро ген ефе кат, ор ган ске хе миј ске суп стан це 
(нус про дук ти) ко ји на ста ју при ли ком хло ри са ња пи ја ће во де и њи хов ефе кат 
на раз вој пло да, ток сич ке, алер гиј ске и дру ге по сле ди це ге нет ски мо ди фи ко-
ва не хра не (6).

оп Шти Ути цај Ста Ња жи вот не Сре ди не на  
на род но здра вЉе

Усло ви жи вот не сре ди не, као тре ћа ка ри ка Гор до но вог три ја са, ути чу на 
здра вље ста нов ни штва. Пре вен ци ја ло ших ути ца ја се са сто ји од кон тро ле фак-
то ра жи вот не сре ди не. СЗО да је кон цепт ути ца ја жи вот не сре ди не и од но си 
се на:
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ди рект но па то ло шки ути цај хе миј ских сред ста ва, ра ди ја ци је и не ких •	
би о ло шких аге на са и 
ин ди рект ни ути ца ји на здра вље и по на ша ње љу ди (фи зич ки, пси хич-•	
ки, со ци јал ни и естет ски аспек ти жи вот не сре ди не ко ји укљу чу ју до-
ма ћин ства, раз вој ур ба них сре ди на, об ра ду зе мљи шта и тран спорт). 

Пре вен ци ја по ре ме ћа ја здра вља под ути ца јем жи вот не сре ди не зах те ва 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ и укљу чи ва ње ви ше сек то ра и ми ни стар ста ва у 
до но ше њу про пи са. Њи хов глав ни циљ је спре ча ва ње и сма њи ва ње обо ље ва ња 
и мор та ли те та узро ко ва них усло ви ма жи вот не сре ди не. 

зло У по тре Ба и за га Ђе Ње зе МЉи Шта и Ути цај на 
на род но здра вЉе

Коп не ни еко си сте ми игра ју ве ли ку уло гу у гло бал ном кру же њу угље ни ка. 
Око 46 од сто угље ни ка ускла ди ште но је у би о ма си и зе мљи шту шу ма, а 25% 
у па шња ци ма и са ва на ма. Ка да се шу ме пре ко мер но екс пло а ти шу, уме сто да 
уси са ва ју угљен-ди ок сид, оне по чи њу да га еми ту ју, што на но си ште ту гло-
бал ној кли ми. 

Зе мљи ште ко ри сти чо ве ку пре све га због ис хра не. Агро-би о ди вер зи тет 
од но си се на ра зно вр сност биљ них и жи во тињ ских вр ста ко је се ко ри сте у чо-
ве ко вој ис хра ни. Са мо се дам хи ља да би ља ка (2,6% свих биљ них вр ста) ко ри-
сти се у људ ској ис хра ни, ви ше од 95% свет ске по пу ла ци је се хра ни свињ ским, 
го ве ђим и жи вин ским ме сом, док са мо де сет вр ста ри бе до ми ни ра гло бал ном 
ис хра ном тим ме сом. Око 840 ми ли о на љу ди на пла не ти не уне се днев но до вољ-
не ко ли чи не на мир ни ца, а број тог де ла се стал но по ве ћа ва. То зна чи да ће до 
2020. го ди не ко ли чи на про из ве де не хра не мо ра ти да се по ве ћа за 50%, од но сно 
око 90 ми ли о на хек та тра свет ског зе мљи шта мо ра ће да бу де пре тво ре но у по-
љо при вред на до бра до 2010. го ди не, да би се по сти гла гло бал на обез бе ђе ност 
хра не. По ло ви на тих по вр ши на би тре ба ло да се до би је кр че њем шу ма, што ће 
има ти не га тив не по сле ди це по гло бал ну кли му и би о ди вер зи тет. Опа сност за 
свет да нас пред ста вља гу би так агро-би о ди вер зи те та, због упо тре бе пе сти ци да 
и ве штач ких ђу бри ва. Упо тре ба пе сти ци да и ве штач ких ђу бри ва, као и за га ђе-
ње зе мљи шта от па дом и за га ђу ју ћим че сти ца ма из ат мос фе ре, са мо су не ки 
од акут них про бле ма са ко ји ма се су о ча ва Евро па (7). 

Шу ме и њи хо во зе мљи ште обез бе ђу ју основ не еко ло шке функ ци је, као 
што су за шти та во до дел ни ца (ли ни ја раз два ја ња реч них сли во ва), ре гу ли са ње 
ре зер во а ра во де, одр жа ва ње ре ги о нал не кли ме, чи стог ва зду ха и ста ни шта ди-
вљих жи во ти ња. Оне до но се до бит љу ди ма и кроз хра ну, ту ри зам и го ри во. 
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Нај ве ћи гу би так шу ма узро ко ван је дрв ном ин ду стри јом, иле гал ном се чом 
и пре тва ра њем шу ма у об ра ди ве по вр ши не. Из ме ђу 1980. и 1995. го ди не, зе-
мље у раз во ју су из гу би ле 200 ми ли о на хек та ра шу ма. Не ста нак и де гра да ци ја 
троп ских шу ма пред ста вља ће је ди ни ве ли ки узрок из у ми ра ња жи вих вр ста у 
то ку на ред них 50 го ди на (8).

за га Ђе Ње ва здУ Ха и Ути цај на на род но здра вЉе

Ути цај чо ве ка на са став ат мос фе ре по чео је у пе ри о ду ин ду стриј ске ре во-
лу ци је (1750. до 1800. го ди не), ка да су се по ве ћа ле еми си је тзв. га со ва ста кле не 
ба ште, као ре зул тат по ја ча не ин ду стри ја ли за ци је и по љо при вред не про дук-
ци је, уз по ве ћа ну упо тре бу фо сил них го ри ва у ин ду стри ји, са о бра ћа ја и за 
за гре ва ње стам бе них про сто ра (9).

За га ђе ње ва зду ха ути че на ре ги о нал ну и гло бал ну кли му, ди рект но и ин-
ди рект но. Озон у ни жим сло је ви ма ат мос фе ре до при но си гло бал ном за гре ва њу, 
чак ви ше не го не ки га со ви ста кле не ба ште ко ји се на ла зе у Кјо то про то ко лу 
(угљен-ди ок сид СО2, ме тан СО4, азот-ди ок сид Н2О, хи дро флу о ро-угље ни ци 
HFCs, пер флу о ро-угље ни ци PFCs, сум пор-хек са флу о рид SF6 ) и има ва жан 
ути цај на кли му (10). 

Угље на пра ши на и чађ има ју ефе кат за гре ва ња за раз ли ку од не ких дру гих 
че сти ца, нпр. ни тра ти и сул фа ти ко ји рас хла ђу ју ат мос фе ру. Ве ли ке кон цен-
тра ци је ни тра та и сул фа та мо гу да ма ски ра ју кли мат ске про ме не до не ке гра-
ни це. Кроз ели ми на ци ју еми си је сум по ра и азо та, као по сле ди це ко ри шће ња у 
не ким људ ским де лат но сти ма, ути цај га со ва ста кле не ба ште је још уоч љи ви ји. 
Са дру ге стра не, ели ми на ци ја угље не пра ши не ко ја на ста је нпр. као про из вод 
са го ре ва ња ди зе ла, има ће дво стру ку ко рист, шти те ћи људ ско здра вље и кли му 
ре ги о нал но и ши ром пла не те. 

Ме тан има ди рект но не га ти ван ути цај на кли му (на ла зи се у Кјо то про-
то ко лу) и до при но си сма ње њу ни воа озо на. Еми си ја ме та на (углав ном од 
агри кул ту ре, тре ти ра ња от па да и од са го ре ва ња) се уве ћа ла убр за но по сле 
пре ин ду стриј ског вре ме на. Ели ми на ци ја ових еми си ја ће сма њи ти уни шта-
ва ње здра вља и еко си сте ма озо ном и по сто је ће кли мат ске про ме не. 

Већ не ко ли ко де це ни ја је по зна то да осло ба ђа ње хло ро флу о ро кар бо на и 
дру гих ат мос фер ских за га ђи ва ча ис цр пљу је стра тос фер ски озон што по ве ћа-
ва из ло же ност љу ди ул тра љу би ча стом зра че њу, што се по ве зу је за рак ко же и 
ка та рак ту. 

Иако се ин ди ка то ри ути ца ја по ве ћа ња га со ва ста кле не ба ште на кли му 
мо же ви де ти у по ве ћа њу сред ње тем пе ра ту ре и у по ја ви вре мен ских не по го-
да као што су по пла ве и су ше, њи хо ве по сле ди це ће се осе ти ти тек кроз 50 до 
100 го ди на. 
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За га ђе ње ва зду ха до во ди до по ја ве по ве ћа ног мор та ли те та де це услед 
хро нич них оп струк тив них плућ них бо ле сти и акут не ре спи ра тор не ин фек-
ци је. Спољ но за га ђе ње ва зду ха до во ди до по ве ћа ња бро ја хо спи та ли зо ва них 
слу ча је ва и по ја ве во де ћих мен тал них по ре ме ћа ја.

Ауто мо би ли и град ски пре воз уоп ште, до во де до по ве ћа ња из дув них га со-
ва, по раст фо то хе миј ских ок си да на та, по ве ћа ње бро ја че сти ца ча ђи (по себ но 
ди зел мо то ри), што пред ста вља по себ не ри зи ке за кар ди о ва ску лар не и ре спи-
ра тор не бо ле сти.

Лон дон је нај чу ве ни ји град по ви со ким кон цен тра ци ја ма ин ду стриј ског 
смо га. Нај тра гич ни ји до га ђај збио се де цем бра 1952. го ди не, ка да је то ком пет 
да на мир ног, ма гло ви тог вре ме на стра да ло 4.000 осо ба.

Кон цен тра ци ја за га ђе ња ва зду ха СО2 у Ки ни ра сте. Глав ни за га ђи вач је 
ин ду стри ја ко ја ко ри сти угаљ бо гат сум по ром, а уз све то по сто ји све ве ће ис-
пу шта ње тих штет них га со ва из ку ћа ко је ко ри сте угаљ у до ма ћин ству.

Свет ска бан ка је не дав но про це ни ла да ће у ве ли ким ки не ским гра до ви ма 
сто пе мор та ли те та и мор би ди те та по ра сти то ком на ред них два де сет го ди на. 
Број слу ча је ва пре вре ме не смр ти по ве ћа ће се за око 200.000 до 500.000 до 2020. 
го ди не, док ће се хро нич не ре спи ра тор не бо ле сти тро стру ко уве ћа ти (2).

за га Ђе Ње во да и Ути цај на на род но здра вЉе

По се бан про блем пред ста вља за га ђе ње под зем них во да. Ова за га ђе ња 
јед ним де лом узро ку је по љо при вре да - због ко ри шће ња ве штач ког ђу бри ва и 
от пад не во де из се о ских на се ља. Прет по ста вља се да је бом бар до ва ње СР Ју го-
сла ви је 1999. го ди не и ко ри шће ње му ни ци је са „оси ро ма ше ним ура ни ју мом“ 
за га ди ло мно ге из во ре кра шких во да и вре ла у ју го и сточ ној Ср би ји.

Ве ли ки про блем пред ста вља и по сле ди ца за га ђе ња во да са не у ре ђе них де-
по ни ја. Во да и от пад по ве за ни су не рас ки ди во и по губ но. Сва ки от пад до спе ва 
пре или ка сни је до под зем них во да за га ђу ју ћи их. То је ду го тра јан и људ ском 
оку скри вен про цес.

Ср би ја ће пре или ка сни је осе ти ти по сле ди це ова кве не бри ге за от пад. 
Број ни из во ри би ће за га ђе ни, мо жда уско ро или ка сни је, али је си гур но да 
ова кав не мар трај но уни шта ва на ше за ли хе во де. Во ду је од от па да мо гу ће за-
шти ти ти је ди но из град њом де по ни ја са кон тро ли са ним од во дом. 

Ма њак за ли ха во де и са ни та ци ја до во ди до мор та ли те та због ди ја ре је и 
по ве ћа ну ин ци ден цу ди ја ре је.

Пе сти ци ди и ооста ле ре зи ду ал не ма те ри је у во до то ко ви ма иза зи ва ју акут-
на тро ва ња, рак и де фек те у фе тал ном ста ди ју му. Дру ге ток сич не суп стан це 
до во де до по ја ве во де ћих мен тал них по ре ме ћа ја (11).
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Ми кро би о ло шки штет ни чи ни о ци у пи ја ћој во ди оста ју и да ље рас про стра-
ње ни у Ср би ји, по себ но код се о ског ста нов ни штва, као и ло ши усло ви ста но ва-
ња у при град ским на се љи ма: 40% људ ске по пу ла ци је оску де ва у чи стој пи ја ћој 
во ди, а чак 60% ста нов ни штва не ма са ни тар не уре ђа је (11). 

Ме ЂУ на род не ак тив но Сти  одр жи ви раз вој

Одр жи ви раз вој је скла дан од нос еко ло ги је и при вре де, ка ко би се при род-
но бо гат ство на ше пла не те са чу ва ло и за бу ду ће на ра шта је.  

Мо же се ре ћи да одр жи ви раз вој пред ста вља ге не рал но усме ре ње, те жњу 
да се ство ри бо љи свет, ба лан си ра ју ћи со ци јал не, еко ном ске и фак то ре за шти-
те жи вот не сре ди не. 

Пре не што ви ше од де сет го ди на, Свет ска ко ми си ја за жи вот ну сре ди ну и 
раз вој (World Com mi sion on En vi ron ment and De ve lop ment), по зна та и као „Брун-
тлен дов ска ко ми си ја“ об ја ви ла је из ве штај под на зи вом „На ша за јед нич ка 
бу дућ ност“ („Our Com mon Fu tu re“) ко јим се ука зу је на опа сност по љу де и на-
шу пла не ту, од по ли ти ке еко ном ског ра ста без узи ма ња у об зир мо гућ но сти 
ре ге не ра ци је пла не те Зе мље. 

Ова ко ми си ја, де фи ни са ла је одр жи ви раз вој као раз вој ко јим се ис пу ња-
ва ју по тре бе са да шњо сти, без ус кра ћи ва ња мо гућ но сти бу ду ћим ге не ра циј ма 
да за до во ље сво је по тре бе. 

Свет Ски Са Ми тУ У рио де жа не и рУ (Бра зил) 1992. го ди не
Ли де ри ве ћи не др жа ва су на Свет ском са ми ту у Рио де Жа не и ру (Бра зил) 

1992. го ди не, усво ји ли пре по ру ке Брун тлен до ве ко ми си је, а је дан од ре зул та-
та са ми та би ла је Аген да 21 ко јом се да ју пре по ру ке за одр жи во упра вља ње 
зе мљи шним, во де ним и шум ским ре сур си ма у ХХI ве ку. На око 500 стра ни ца 
на ла зи се 40 по гла вља - од те ме си ро ма штва, за шти те ат мос фе ре, шу ма, во-
де них ре сур са, пре ко здрав ства, по љо при вре де, еко ло шки здра вог упра вља ња 
би о тех но ло ги јом, до пи та ња од ла га ња от па да. Но ви тет у од но су на дру ге до-
ку мен те Ује ди ње них на ци ја, пред ста вља из ри чи то при зна ва ње уло га „бит них 
гру па ци ја“, као што су же не, де ца и омла ди на, по љо при вред ни ци и пред у зет-
ни ци. Од 1992. го ди не, па на да ље, Ује ди ње них на ци је су по че ле све ви ше да ра-
чу на ју на уло гу ових гру па ци ја у сво јим про гра ми ма, за раз ли ку од прет ход не 
прак се ко ја је ис кљу чи ва ла све ак те ре осим на ци о нал них вла да и не ко ли ко 
фа во ри зо ва них по сма трач ких ор га ни за ци ја (13).
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кјо то про то кол, 1997. 
Нај ве ћи про из во ђа чи еми си је штет них га со ва 2000. го ди не би ли су: САД 

20,6%, Ки на 14,8%, Ру си ја 5,7%, Ин ди ја 5,5%, Ја пан 4%. 
На гло бал ном ни воу, ако све зе мље ис пу не усло ве пот пи са не Кјо то про то-

ко лом, еми си ја би би ла сма ње на за 3,2%.
Зе мље чла ни це ЕУ при хва ти ле су да сма ње еми си ју га со ва за 6,5% у од но су 

на 1990. го ди ну. Од САД и Ја па на тр же но је сма ње ње од 8,7%.
Здрав стве ни аспект за шти те жи вот не сре ди не у Европ ском ре ги о ну ре гу-

ли сан је пре по ру ка ма СЗО кроз про грам раз во ја На ци о нал ног здрав стве но-
еко ло шког ак ци о ног пла на (НЕ ХАП). 

Оп шти циљ је пре вен ци ја и сма ње ње бо ле сти или по ре ме ћа ја здра вља 
узро ко ва них ло шим усло ви ма жи вот не сре ди не, што је пре ма про це ни СЗО 
по ве за но са 25 до 33% од укуп ног мор би ди те та. 

Одр жи ви раз вој мо же би ти де фи ни сан јед но став но као бо љи ква ли тет 
жи во та свих љу ди, са да и за ге не ра ци је ко је до ла зе. То је ви зи ја про гре са ко ји 
по ве зу је еко ном ски раз вој, за шти ту жи вот не сре ди не и со ци јал ну прав ду чи је 
су вред но сти при зна те од стра не де мо крат ских вла да и по ли тич ких ор га ни за-
ци ја и по кре та ши ром све та. 

Одр жи ви раз вој го во ри о:
из ба лан си ра ном и не при стра сном еко ном ском раз во ју;1. 
ви со ком сте пе ну за по сле но сти, со ци јал ном скла ду и не ис кљу чи во-2. 
сти;
ви со ком ни воу за шти те жи вот не сре ди не и од го вор ном ко ри шће њу 3. 
при род них ре сур са;
склад ном и јав ном до но ше њу пра ви ла, ја сном и од го вор ном по ли тич-4. 
ком си сте му; 
ефек тив ној ин тер на ци о нал ној ко о пе ра ци ји ко ја тре ба да по кре не 5. 
одр жи ви раз вој.

Пер спек ти ва одр жи вог раз во ја има тен ден ци је да ра све тли чи ње ни це да 
мно ги по сто је ћи по ли тич ки си сте ми не по кла ња ју до вољ но па жње ду го роч ним 
по сле ди ца ма и за ви сно сти из ме ђу раз ли чи тих про фи ла (нпр. из ме ђу енер ги је 
и жи вот не сре ди не). До сти за ње одр жи вог раз во ја, пре све га се од но си на до ка-
зи ва ње ква ли те та до не ше ња од лу ка. Вр ло је уско по ве зан са упра вом, бо љим 
ре гу ла ти ва ма и про це њи ва њем ути ца ја. Ин ди ка то ри за ме ре ње про гре са су 
та ко ђе ва жни.
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за кон Ска ре гУ ла ти ва У за Шти ти жи вот не  
Сре ди не У Ср Би ји

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и •	
ду жност да се за шти ти и уна пре ди жи вот на сре ди на.
2004. го ди не Вла да Ре пу бли ке Ср би је је усво ји ла но ви за кон ски оквир •	
за за шти ту жи вот не сре ди не ко ји је ускла ђен са Ди рек ти ва ма ЕУ о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (85/337/ЕЕС), стра те шкој про-
це ни ути ца ја (2001/43/ЕС), ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли 
за га ђе ња (96/61/ЕС) и уче шћа јав но сти (2003/35/ЕС).
До нет је За кон о за шти ти жи вот не сре ди не, За кон о стра те шкој про це-•	
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну и За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња 
(„Сл. гла сник Р. Ср би је“, бр. 135/04).
За кон о здрав стве ној за шти ти из 2005. го ди не укљу чу је усва ја ње ре пу-•	
блич ког про гра ма у обла сти за шти те здра вља од за га ђе ња у жи вот ној 
сре ди ни и ње го во спро во ђе ње. Он од ре ђу је пра ће ње и про це ну ути ца ја 
фак то ра жи вот не сре ди не на здра вље љу ди. 

про Бле Ми У над зо рУ над еФек ти Ма Угро же не 
жи вот не Сре ди не на на род но здра вЉе

Огра ни че ни људ ски и тех нич ки ре сур си, ко ји су рас по ло жи ви за жи-•	
вот ну сре ди ну и здра вље, што ре зул ти ра у не до вољ ном над зо ру, за-
сно ва ном на до ка зи ма, из ве шта ва њу и по ли тич ким ак тив но сти ма.
Обра зо ва ње и обу ка у обла сти жи вот не сре ди не и здра вља ни је до-•	
вољ но за сту пље на и ја ка у обра зо ва њу здрав стве них рад ни ка и про-
фе си о на ла ца ко ји се ба ве жи вот ном сре ди ном. Мно ге обла сти су 
по кри ве не, али жи вот на сре ди на и здра вље че сто ни су схва ће ни као 
одво је на ди сци пли на.
На ци о нал ни и окру жни ин сти ту ти/за во ди за јав но здра вље (ИЗЈЗ) •	
обез бе ђу ју кључ не ре сур се за пру жа ње по др шке упра вља њу си сте мом 
и пру жа њу услу га у обла сти жи вот не сре ди не и здра вља.
Опре ма и објек ти у ин сти ту ци ја ма и на уни вер зи те ти ма, ко ји би омо-•	
гу ћа ва ли ис тра жи ва ње у обла сти жи вот не сре ди не и здра вља су че сто 
за ста ре ли и по треб на је њи хо ва мо дер ни за ци ја. 
По да ци о из ло же но сти че сто ни су по ве за ни са по да ци ма о здрав стве-•	
ним ис хо ди ма, што ре зул ти ра ја ко огра ни че ним ак тив но сти ма на 
про це ни ри зи ка у Ср би ји.
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Не по сто ји пла ни ра ње бу џе та и про це са из ве шта ва ња по све ће ног •	
све у куп ној жи вот ној сре ди ни и здра вљу. По сто ји рас ко рак из ме ђу 
рас по ло жи вих сред ста ва и слу жби про пи са них за ко ном.
У ин сти ту ти ма/за во ди ма за јав но здра вље, ак тив но сти су ви ше за-•	
сно ва не на крат ко трај ним про јек ти ма, не го на про гра ми ма ду жег 
тра ја ња фи нан си ра ним из бу џе та (14,15).

При о ри те ти у обла сти жи вот не сре ди не и здра вља укљу чу ју (16): 
Про це ну без бед но сти пи ја ће во де у ру рал ним обла сти ма •	
При ступ са ни тар ним објек ти ма•	
Са о бра ћај не не зго де•	
За га ђе ње ва зду ха•	
Из ло же ност де це •	
Оло во у го ри ву•	

ли те ра тУ ра

Ђо кић, Д., Ја ко вље вић, Ђ., Ја ко вље вић. Д. Со ци јал на ме ди ци на. Уни вер зи-1.) 
тет у Кра гу јев цу, Ме ди цин ски фа кул тет, Кра гу је вац 2007.
World He alth Or ga ni za tion; En vi ron men tal He alth Po licy; WHO Re gi o nal Of-2.) 
fi ce for Euro pe, Co pen ha gen, 2004. 
Red Bo ok: 2006 re port of the Com mit tee on Infeцtious Di se a ses, Twenty-se-3.) 
venth Edi tion, Ame ri can Aca demy of Pe di a trics. 2006:525–537. 
WHO: Com mu ni ca ble Di se a se Con trol in Emer gency Si tu a ti ons: a fi eld ma nual, 4.) 
World He alth Or ga ni za tion, 2001.
I Khan, R Chptsni, U La a ser. Emer ging In fec ti ons and the Le vel of Pre pa red-5.) 
ness in the Euro pean Re gion. In ter na ti o nal Pu blic He alth. 2004.
Ha mlin, C. The hi story and de ve lop ment of pu blic he alth in de ve lo ped co un-6.) 
tri es. Ox ford Tex tbo ok of Pu blic He alth Ox ford Uni ver sity Press, New York. 
Vol.1, 2002:401–484. 
Che mi cal Ac ci dent, Pre ven tion: Si te Se cu rity. EPA-K-550-F00–0027.) 
http://emer gency.cdc. gov/re cen tin ci dents. asp8.) 
Air pol lu tion – and cli mat chan ges; Press Re le a se ECE/ENV/03/P02;Ge ne va, 9.) 
31 Ja nu ary 2003.
Khan AS, Le vit AM, Sa ge MJ. Bi o lo gi cal and Che mi cal Ter ro rism: Stra te gic Plan 10.) 
for Pre pa red ness and Re spon se. CDC. 2009. 
Pu blic He alth Emer gency Re spon se Gu i de for Sta te, Lo cal, Tri bal Pu blic He alth 11.) 
Di rec tors, ver sion 1.0, De part ment of he alth and hu man ser vi ces CDC, 2005.



93Проф. др дра го љуб Ђо кић

Вла ста Да мја нов, Дра га на Ни кић, Ле о на Ва ја гић, Дра го љуб Ђо кић. Уло га 12.) 
за во да за за шти ту здра вља у уна пре ђе њу и за шти ти жи вот не сре ди не. Гла-
сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71.1997:112–116. 
http://www.who. int/en/13.) 
Ан ђел ка џе ле то вић, Ми лан Рај че вић, Дра го љуб Ђо кић, Ве сна То мић14.) , Пре-
драг Ри стић, Зо ри ца Ди ми три је вић, Бран ка Ле ге тић. Уна пре ђе ње здра вља 
за јед ни це -уло га за во да за за шти ту здра вља у спро во ће њу при мар не здрав-
стве не за шти те. Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71.1997:41–
47. 
Ја сми на Гро зда нов, Ве ра Гру јић, Дра го љуб Ђо кић, Пре драг Је ла ча. Раз вој 15.) 
здрав стве ног си сте ма, ме сто и уло га за во да за за шти ту здра вља. Гла сник 
За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71. 1997:35–40. 
Са ња Ма то вић-Ми ља но вић, Дра го љуб Ђо кић. Раз вој и уло га ин ди ка то ра 16.) 
здра вља у ве зи са жи вот ном сре ди ном. Гла сник За во да за за шти ту здра вља 
Ср би је, 71. 1997: 233–236. 
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оБа ве зе ре пУ Бли ке Ср Би је У  
оЧУ ва ЊУ жи вот не Сре ди не  

СХод но Ме ЂУ на род ноМ  
здрав Стве ноМ пра вил ни кУ 

(In teR nA tI o nAl He AltH  
Re gu lA tIon, 2005)

прим. др сци. мед. Ми ла ву чићјан ко вић

Уло га и зна Чај Ме ЂУ на род ног здрав Стве ног  
пра вил ни ка

Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник (In ter na ti o nal He alth Re gu la tion-IHR 
2005) јед но гла сно је при хва ћен од стра не 193 др жа ве чла ни це СЗО то ком 58. 
Скуп шти не СЗО 2005. го ди не, ме ђу ко ји ма је и Ре пу бли ка Ср би ја. Он пред ста-
вља скуп ме ђу на род них про пи са ко ји ма се ре гу ли шу пра ва, оба ве зе и про це-
ду ре за СЗО и др жа ве чла ни це у ци љу за шти те здра вља ста нов ни штва у свим 
зе мља ма све та. Сту пио је на сна гу 15. ју на 2007. го ди не и прав но је оба ве зу ју ћи 
за СЗО и др жа ве чла ни це (1).

Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник (МЗП) об у хва та за ра зне бо ле сти, 
хе миј ске аген се, ра ди о ак тив не ма те ри је и кон та ми ни ра ну хра ну. Ме ђу на род-
на без бед ност јав ног здра вља је ба зи ра на на сна жној ин фра струк ту ри на ци о-
нал ног јав ног здрав ства, ко је је по ве за но у гло бал ни си стем ра ног от кри ва ња 
и бр зог од го во ра. 

Ка да се нео че ки ва но по ја ви до га ђај ко ји мо же угро зи ти здра вље ста нов-
ни штва (епи де ми ја за ра зне бо ле сти, хе миј ски агенс, ра ди о ак тив не ма те ри је и 
кон та ми ни ра на хра на), нео п ход на је про це на ри зи ка и при ја вљи ва ње СЗО: 

Про це на ри зи ка на осно ву свих хит них из ве шта ја о ван ред ном до га-•	
ђа ју у окви ру 48 са ти од по ја ве ри зи ка (ван ред ног до га ђа ја).
Кри зни тим за про це ну ри зи ка по јав но здра вље се хит но са ста је, ана-•	
ли зи ра до га ђај и до но си од лу ку.
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Ако се про це ни да до га ђај сход но пре по ру ка ма у анек су 2 МЗП, пред-•	
ста вља ри зик за ме ђу на род но угро жа ва ње здра вља ста нов ни штва, 
вр ши се при ја ва СЗО у окви ру 24 са та од про це не. 
Оба ве зно је и ин фор ми са ње над ле жних ин сти ту ци ја о ри зи ку ме ђу-•	
на род ног ши ре ња бо ле сти и дру гих опа сно сти (хе миј ски агенс, ра ди-
о ак тив не ма те ри је и кон та ми ни ра на хра на), до би је них из Европ ског 
цен тра за МЗП у Ко пен ха ге ну (WHO IHR/ EURO). 
Сле ди од го вор јав ног здра вља, спро во ђе ње ме ра за су зби ја ње штет ног •	
ути ца ја по здра вље ста нов ни штва. 
На осно ву про це не ри зи ка и соп стве них ка па ци те та, евен ту ал но се •	
тра жи по мо ћи СЗО, ЕЦДЦ и ЕУ.

од го вор јав ног здра вЉа на кри зни до га Ђај

У слу ча ју да се по ја ви до га ђај ко ји мо же угро зи ти здра вље ста нов ни штва 
(епи де ми ја за ра зне бо ле сти, хе миј ски агенс, ра ди о ак тив не ма те ри је и кон та-
ми ни ра на хра на), на осно ву На ци о нал ног пла на за хит но ре а го ва ње у ван ред-
ним си ту а ци ја ма, тре ба да се спро ве ду сле де ће ак тив но сти (2):

Хит но до но ше ње ме ра за су зби ја ње ри зи ка и ште те по јав но здра вље.•	
Ак ти ви ра ње ти мо ва за бр зо ре а го ва ње сход но при ро ди ван ред ног •	
до га ђа ја (мул ти ди сци пли нар ни /мул ти сек тор ски при ступ у фор ми-
ра њу ти мо ва).
Обез бе ђи ва ње спро во ђе ња свих ак тив но сти у окви ру пр ва 24 са та, ка-•	
да се и оче ку ју нај по губ ни је по сле ди це ван ред ног до га ђа ја.
Кон ти ну и ра но при ку пља ње ин фор ма ци ја о кре та њу здрав стве ног ста-•	
ња екс по ни ра не по пу ла ци је, ла бо ра то риј ских ана ли за (на ци о нал не, 
ме ђу на род не).
Кон тро ла до вољ но сти ло ги стич ке по др шке (опре ма, при бор, пре воз).•	
Оба ве шта ва ње јав но сти је нео п ход но у ци љу су зби ја ња па ни ке, пру-•	
жа њем тач не и ја сне ифор ма ци је о при ро ди и оби му ри зи ка, пред у зе-
тим ме ра ма, на чи ну по на ша ња гра ђан ства у но во на ста лој си ту а ци ји 
и про це ни да љег то ка до га ђа ња пу тем ме ди ја, ин тер не та, ре дов ним 
и ван ред ним из ве шта ји ма.

Код сва ког ван ред ног до га ђа ја нео п ход на је по ве за ност са:
на ци о нал ним до но си о ци ма од лу ка, ми ни стар стви ма, аген ци ја ма;•	
бол ни ца ма, кли ни ка ма, ла бо ра то ри ја ма;•	
гра нич ним пре ла зи ма (аеро дро ми, лу ке, коп не ни пре ла зи);•	
опе ра тив ним ка на ли ма за ши ре ње и раз ме ну ин фор ма ци ја.•	
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Из во ри ин фор ма ци ја за ра но от кри ва ње и хит но ре а го ва ње у слу ча ју ван-
ред ног до га ђа ја:

офи ци јел ни над зор у јав ном здра вљу ко ји об у хва та све ри зи ке (за ра-•	
зне бо ле сти, хе миј ски и ра ди о ну кле ар ни ак ци ден ти, као и по ре ме ћај 
здра вља не по зна тог по ре кла),
над зор ба зи ран на до га ђа њи ма (гла си не, ве сти из ме ди ја, ин тер нет),•	
над зор ба зи ран на по сред ним ин ди ка то ри ма (слу ча је ви бо ле сти/син-•	
дро ма, ла бо ра то риј ски ре зул та ти, пра ће ње жи вот не сре ди не, ви тал на 
ста ти сти ка, по да ци из со ци јал них слу жби).

Да би у сва ком тре нут ку би ла до ступ на ин фор ма ци ја о ри зи ци ма у за јед-
ни ци, нео п ход но је раз ви ја ње ба зе по да та ка над ле жних уста но ва и од го вор них 
ли ца за (3):

епи де ми о ло шки над зор над за ра зним бо ле сти ма•	
над зор на ме сти ма ула ска у зе мљу (гра нич на ин спек ци ја)•	
над зор над жи вот ном сре ди ном (хе миј ски и ра ди о ну кле ар ни ак ци-•	
ден ти)
раз ви ја ње ба зе по да та ка о над ле жним ми ни стар стви ма ко ја ће би ти •	
укљу че на у при ме ну МЗП са ли стом од го вор них ли ца за слу чај хит не 
ко му ни ка ци је и пред у зи ма ња за јед нич ких ме ра 
ажу ри ра ње по да та ка два пу та го ди шње (име и пре зи ме, адре са уста-•	
но ве, те ле фон, е-ма ил, факс над ле жних уста но ва и од го вор них ли-
ца)
раз ви ја ње пи са них про це ду ра за ко му ни ка ци ју и ин фор ми са ње•	
ор га ни зо ва ње се ми на ра и ра ди о ни ца за еду ка ци ју:•	

ти мо ва за бр зо ре а го ва ње (мул ти ди сци пли нар ни /мул ти сек тор-•	
ски при ступ у фор ми ра њу ти мо ва),
са ни тар них, ве те ри нар ских и еко ло шких ин спек то ра,•	
осо бља из кри зних шта бо ва на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу.•	

про це на оСнов ниХ ка па ци те та јав ног здра вЉа 
за ра но от кри ва Ње ри зи ка У жи вот ној Сре ди ни 
и Бр зо ре а го ва Ње У Ср Би ји 

Оба ве зе др жа ва чла ни ца за ус по ста вља ње и одр жа ва ње ка па ци те та ко ји ће 
ра но да от кри ју ри зик у жи вот ној сре ди ни и бр зо ре а гу ју у слу ча ју да је угро-
же но здра вље ста нов ни штва, ре гу ли са не су у МЗП са ви ше чла но ва и анек са:

Члан 5.-ре гу ли ше над зор, из ве шта ва ње, при ја ву, по твр ду и од го вор на •	
нео че ки ван до га ђај, тј. при ме ње не ме ре, усло ви ра да на аеро дро ми-
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ма, у лу ка ма и коп не ним пре ла зи ма, као и ка па ци те те за на ци о нал ни 
план ак тив но сти у при ме ни МЗП. 
Члан 6.-при ја вљи ва ње хит ног слу ча ја у јав ном здра вљу ка СЗО.•	
Члан 13.-бр зе, хит не ме ре јав ног здра вља у ван ред ном до га ђа ју, ри зи ку •	
за ме ђу на род но ши ре ње.
Члан 18.-пре по ру ке ко је се од но се на пут ни ке, њи хо ве ства ри и са о бра-•	
ћај на сред ства у ме ђу на род ном са о бра ћа ју у ци љу от кри ва ња из во ра 
за ра зе и спре ча ва ње ши ре ња. 
Чла но ви 19. до 22.-гра нич ни пре ла зи, ме сто ула ска у зе мљу ства ра ње •	
ка па ци те та за от кри ва ње ри зи ка и брз од го вор.

У Ср би ји су све на ве де не ак тив но сти ре гу ли са не За ко ном о за шти ти ста-
нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04), За ко ном 
о са ни тар ном над зо ру („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04) и За ко ном о здрав-
стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05). На осно ву ових за ко на, 
на ве де не ак тив но сти спро во де ин сти ту ти-за во ди за јав но здра вље и са ни тар на 
ин спек ци ја (4,5).

ин сти ту тиза во ди за јав но здра вље сво јим ак тив но сти ма обез бе ђу ју 
оства ри ва ње јав ног ин те ре са за очу ва ње здра вља ста нов ни штва пу тем ор га ни-
зо ва них све о бу хват них ак тив но сти дру штва усме ре них на очу ва ње фи зич ког 
и пси хич ког здра вља, од но сно очу ва ње жи вот не сре ди не, као и спре ча ва ње 
на стан ка фак то ра ри зи ка за на ста нак бо ле сти и по вре да, ко ји се оства ру је 
при ме ном здрав стве них тех но ло ги ја и ме ра ма на ме ње них про мо ци ји здра вља, 
пре вен ци ји бо ле сти и по бољ ша њу ква ли те та жи во та (6).

Ин сти ту ти-за во ди за јав но здра вље, из ме ђу оста лог, оба вља ју сле де ће 
по сло ве:

пра те, про це њу ју и ана ли зи ра ју здрав стве но ста ње ста нов ни штва и 1. 
из ве шта ва ју над ле жне ор га не и јав ност;
пра те и про у ча ва ју здрав стве не про бле ме и ри зи ке по здра вље ста-2. 
нов ни штва;
утвр ђу ју по треб не ме ре у еле мен тар ним и дру гим ве ћим не по го да ма 3. 
и не сре ћа ма и вр ше њи хо во спро во ђе ње у са рад њи са дру гим уста-
но ва ма;
вр ше ин фор ми са ње, обра зо ва ње и обу ку ста нов ни штва за бри гу о 4. 
соп стве ном здра вљу;
под сти чу раз вој ин те гри са ног здрав стве ног ин фор ма ци о ног си сте-5. 
ма;
са ра ђу ју и раз ви ја ју парт нер ство у дру штве ној за јед ни ци на иден ти-6. 
фи ка ци ји и ре ша ва њу здрав стве них про бле ма ста нов ни штва.
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Ин сти ту ти-за во ди за јав но здра вље вр ше бак те ри о ло шке, се ро ло шке, ви-
ру со ло шке, хе миј ске и ток си ко ло шке пре гле де и ис пи ти ва ња у ве зи са про из-
вод њом и про ме том жи вот них на мир ни ца, во де, ва зду ха, пред ме та оп ште упо-
тре бе, као и у ве зи са ди јаг но сти ком за ра зних и не за ра зних бо ле сти, са ра ђу ју 
са дру гим здрав стве ним уста но ва ма на те ри то ри ји за ко ју су осно ва ни, као 
и са над ле жним ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве и дру гим уста но ва ма и ор га-
ни за ци ја ма од зна ча ја за уна пре ђе ње јав ног здра вља. Мо гу оба вља ти по сло ве 
дез ин фек ци је, дез ин сек ци је и де ра ти за ци је.

У окви ру Ми ни стар ства здра вља, са ни тар на ин спек ци ја оба вља здрав-
стве ни и са ни тар ни над зор у обла сти за шти те ста нов ни штва од за ра зних и не-
за ра зних бо ле сти, здрав стве не ис прав но сти жи вот них на мир ни ца и пред ме та 
оп ште упо тре бе у про из вод њи и про ме ту, јав ног снаб де ва ња ста нов ни штва 
хи ги јен ски ис прав ном во дом за пи ће; кон тро лу са ни тар но-хи ги јен ског ста ња 
обје ка та под са ни тар ним над зо ром и сред ста ва јав ног са о бра ћа ја; са ни тар ни 
над зор над ли ци ма ко ја су за ко ном ста вље на под здрав стве ни над зор, као и 
над зор над по стро је њи ма, уре ђа ји ма и опре мом ко ја се ко ри сти ра ди оба вља-
ња де лат но сти под са ни тар ним над зо ром; утвр ђи ва ње са ни тар но-хи ги јен ских 
и здрав стве них усло ва обје ка та под са ни тар ним над зо ром у по ступ ци ма из-
град ње или ре кон струк ци је и ре дов ну кон тро лу над тим објек ти ма; са ни тар ни 
над зор на др жав ној гра ни ци и обез бе ђу је спро во ђе ње ме ра на аеро дро ми ма, у 
лу ка ма и коп не ним пре ла зи ма у слу ча ју ри зи ка по јав но здра вље (Анекс 1Б). 

Основ ни ка па ци те ти ко ји се зах те ва ју од стра не МЗП, на ме сти ма ула ска 
у зе мљу су сле де ћи: 

Ме ди цин ске услу ге (осо бље, опре ма, про стор)•	
Тран спорт обо ле лих пут ни ка•	
Об у че но осо бље за ин спек ци ју пре во зних сред ста ва•	
Си гур на око ли на за пут ни ке•	
Кон тро ла век то ра и ре зер во а ра у бли зи ни ме ста ула ска•	
Кон тро ла пут ни ка на ула ску/из ла ску •	
Про стор за раз го вор са пут ни ци ма и за при вре ме но из два ја ње сум-•	
њи вих
Пре воз за ра же них/обо ле лих пут ни ка•	
Лич на за шти та за осо бље и обо ле ле пут ни ке•	
Кон тро ла пр тља га, кон теј не ра, пре во зних сред ста ва.•	

Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник ре гу ли ше чла ном 22. (став 1. тач ка 
ф) уло гу над ле жних ор га на у слу ча ју ис пу шта ња от пад них во да у лу ке, је зе-
ра, ка на ле, или дру ге ме ђу на род не во де не пу те ве, као и от пад не во де и дру ге 
кон та ми ни ра не ма те ри је из пре во зних сред ста ва. 

У Ср би ји је за ове по ступ ке над ле жно Ми ни стар ство по љо при вре де, во до
при вре де и шу мар ства - За кон о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05), 
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а кон тро ла се спро во ди пре ко во до при вред них ин спек то ра. У вр ше њу по сло ва 
во до при вред не ин спек ци је, над ле жан је во до при вред ни ин спек тор ко ји кон-
тро ли ше функ ци о ни са ње, ис прав ност и ефи ка сност уре ђа ја за пре чи шћа ва ње 
от пад них во да (7).

ре пу блич ка ди рек ци ја за во де, као ор ган упра ве у са ста ву Ми ни стар ства 
по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де, оба вља по сло ве др жав не упра ве 
и струч не по сло ве ко ји се од но се на: по ли ти ку во до при вре де; ви ше на мен ско 
ко ри шће ње во да; во до снаб де ва ње, из у зев ди стри бу ци је во де; за шти ту од во да; 
спро во ђе ње ме ра за шти те во да и план ску ра ци о на ли за ци ју по тро шње во де; 
уре ђе ње вод них ре жи ма; пра ће ње и одр жа ва ње ре жи ма во да ко ји чи не и пре-
се ца ју гра ни цу Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ни стар ство за шти те жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња бри-
не о не по сред ној за шти ти жи вот не сре ди не од от пад них ма те ри ја, што је ре-
гу ли са но За ко ном о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 101/05).

От пад не ма те ри је су ма те ри ја ли ко ји на ста ју у оба вља њу про из вод ње, 
услу жне или дру ге де лат но сти, пред ме ти ис кљу че ни из упо тре бе као и от пад не 
ма те ри је ко је на ста ју у по тро шњи, а мо гу се не по сред но или уз од го ва ра ју ћу 
до ра ду и пре ра ду упо тре бља ва ти као си ро ви не у про из вод њи или као по лу-
про и зво ди (8).

аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, као ор ган упра ве у са ста ву Ми-
ни стар ства жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња оба вља по сло ве др-
жав не упра ве ко ји се од но се на: раз вој, ускла ђи ва ње и во ђе ње на ци о нал ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма за шти те жи вот не сре ди не (пра ће ње ста ња чи ни ла ца 
жи вот не сре ди не, ка та стар за га ђи ва ча и др.); са рад њу са Европ ском аген ци јом 
за за шти ту жи вот не сре ди не (ЕЕА) и Европ ском мре жом за ин фор ма ци је и по-
сма тра ње (ЕИОНЕТ). Област јо ни зу ју ћег зра че ња ре гу ли ше За кон о за шти ти 
од јо ни зу ју ћег зра че ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05) (9).

Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник ре гу ли ше чла ном 46. - тран спорт 
и ру ко ва ње би о ло шким суп стан ца ма, ре а ген си ма и ма те ри ја ли ма за ди јаг но-
стич ке свр хе (10). 

У Ср би ји је за ове по сло ве над ле жно Ми ни стар ство уну тра шњих по сло
ва, ко је оба вља по сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се и на пру жа ње по мо ћи 
у слу ча ју опа сно сти; без бед ност, ре гу ли са ње и кон тро лу са о бра ћа ја на пу те-
ви ма; без бед ност др жав не гра ни це и кон тро лу пре ла ска гра ни це, кре та ња и 
бо рав ка у гра нич ном по ја су; про мет и пре воз оруж ја, му ни ци је, екс пло зив них 
и од ре ђе них дру гих опа сних ма те ри ја. Ови по сло ви су ре гу ли са ни За ко ном о 
пре во зу опа сних ма те ри ја („Слу жбе ни гла сник РС“, 68/02) и За ко ном о за шти ти 
др жав не гра ни це („Слу жбе ни гла сник РС“, 97/08) (11,12). 

Тран спорт и ру ко ва ње би о ло шким суп стан ца ма, ре а ген си ма и ма те ри ја-
ли ма за ди јаг но стич ке свр хе је под Ми ни стар ством здра вља, а ре гу ли ше га 
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јед ним де лом и За кон о суп стан ца ма ко је се ко ри сте у не до зво ље ној про из вод-
њи опој них дро га и пре кур со ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05). Кон тро-
лу ових ак тив но сти спро во ди здрав стве на ин спек ци ја, ко ја из ме ђу оста лих 
по сло ва кон тро ли ше про из вод њу и про мет ле ко ва, ме ди цин ских сред ста ва и 
по моћ них ле ко ви тих сред ста ва и ин спек циј ске по сло ве у тим обла сти ма; про-
из вод њу и про мет опој них дро га и пре кур со ра не до зво ље них дро га; ис ко па ва ње 
и пре но ше ње умр лих ли ца у зе мљи, пре но ше ње умр лих ли ца из ино стран ства 
у зе мљу и из зе мље у ино стран ство.

ко ри Сти од ин пле Мен та ци је Ме ЂУ на род ног 
здрав Стве ног пра вил ни ка

Уна пре ђи ва ње јав ног здра вља•	
Уче шће у ме ђу на род ној без бед но сти јав ног здра вља•	
До бар ме ђу на род ни углед•	
Сма њи ва ње ри зи ка у ме ђу соб ној тр го ви ни и ре стрик ци ји пу то ва ња•	
По ве ре ње јав но сти•	
Сма њи ва ње ри зи ка од по ли тич ких и со ци јал них пре ви ра ња•	
По моћ СЗО у из град њи ка па ци те та и упра вља њу у ван ред ним си ту-•	
а ци ја ма

ли те ра тУ ра

WHO. In ter na ti o nal He alth Re gu la tion (2005) Se cond edi tion. World He alth 1.) 
Or ga ni za tion, Ge ne va 2008.
World He alth Or ga ni za tion; En vi ron men tal He alth Po licy; WHO Re gi o nal Of-2.) 
fi ce for Euro pe, Co pen ha gen, 2004.
Pru us-Us tun and C. Cor va lan. Pre ven ting Di se a se thro ugh He althy En vi ron-3.) 
ments. To wards an esti ma te of the en vi ron men tal bur den of di se a se. World 
He alth Or ga ni za tion, ISBN 92 4 159382 2; 2006. 
За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни гла сник 4.) 
РС“, број 125/04).
За кон о са ни тар ном над зо ру („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04).5.) 
За кон о здрав стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05).6.) 
За кон о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05).7.) 
За кон о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 8.) 
101/05).
За кон о за шти ти од јо ни зу ју ћег зра че ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр.9.)  101/05).
За кон о пре во зу опа сних ма те ри ја („Слу жбе ни гла сник РС“, 68/02).10.) 
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За кон о за шти ти др жав не гра ни це („Слу жбе ни гла сник РС“, 97/08).11.) 
За кон о суп стан ца ма ко је се ко ри сте у не до зво ље ној про из вод њи опој них 12.) 
дро га и пре кур со ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05).
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Ути цај Ста Ња жи вот не Сре ди не 
на Ма Сов не не за ра зне Бо ле Сти

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

То ком сво јих про из вод них и жи вот них ак тив но сти, чо век ме ња жи вот ну 
сре ди ну све бр же, а са дру ге стра не, из ме ње ни усло ви сре ди не сво јим фи зич-
ким, хе миј ским и би о ло шким фак то ри ма мо гу ди рект но не по вољ но да ути чу 
на људ ско здра вље (1). 

Ути цај жи вот не сре ди не на здра вље ста нов ни штва је раз ли чит, као у од-
но су на бо ле сти, та ко и у од но су на ни во еко ном ског раз во ја, сва ке зе мље 
по је ди нач но.

Пре ма ве ли кој сту ди ји СЗО о гло бал ном ути ца ју жи вот не сре ди не на кре-
та ње бо ле сти и ста ња, про це ње но је да су за ра зне бо ле сти 15 пу та ви ше до ве ле 
до из гу бље них го ди на здра вог жи во та у зе мља ма у раз во ју, у од но су на раз ви-
је не зе мље (2). 

Ути цај жи вот не сре ди не на кре та ње ма сов них не за ра зних бо ле сти кроз 
из гу бље не го ди не здра вог жи во та у зе мља ма у раз во ју у од но су на раз ви је не 
зе мље, не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка (3).

Пре ма ста ро сној струк ту ри гло бал ног ста нов ни штва, од не га тив ног ути-
ца ја жи вот не сре ди не нај ви ше па те де ца мла ђа од пет го ди на, пре све га због 
ди ја ре је, ма ла ри је и ре спи ра тор них ин фек ци ја (4). 

Гло бал ни ути цај жи вот не сре ди не на кре та ње бо ле сти и ста ња, про це њу је 
се на осно ву сле де ћих фак то ра (5):

За га ђе ње ва зду ха, во де и зе мљи шта хе миј ским и би о ло шким аген-•	
си ма
УВ и јо ни зу ју ћа ра ди ја ци ја•	
Оло во •	
Бу ка и елек тро маг нет на по ља•	
Из ло же ност здрав стве ним ри зи ци ма на рад ном ме сту•	
Гра ђе вин ски ра до ви•	
При ме на агри кул тур них ме ра и ири га ци о ни си сте ми•	
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Кли мат ске про ме не иза зва не људ ским ак тив но сти ма и из ме не еко-•	
си сте ма
По на ша ња ве за на за до ступ ност одр жа ва ња лич не хи ги је не и хи ги-•	
јен ски ис прав не во де за пи ће.

Ду го трај на из ло же ност за га ђе ном ва зду ху, по себ но ако је удру же на спо-
ља шња и уну тра шња за га ђе ност (стан, рад но ме сто), по ве за на је са хро нич ним 
оп струк тив ним бо ле сти ма плу ћа, од ре ђе ним кар ди о пул мо нал ним бо ле сти ма 
и кар ци но мом плу ћа (6).

Од ре ђе ни фак то ри на рад ном ме сту мо гу до ве сти до за де сних по вре да, 
гу бит ка слу ха, ра ка, аст ме и бо ло ва услед де ге не ра тив них про ме на на кич-
ме ном сту бу.

1. Ма лиг не нео пла зМе
По зна те су број не ло ка ли за ци је ма лиг них бо ле сти чи ја се по ја ва по ве зу је 

са ути ца јем фак то ра ри зи ка из спо ља шње сре ди не и на рад ном ме сту. Ути цај 
је ис тра жи ван пре ко број них сту ди ја ко је су би ле ба зи ра не на ана ли зи раз ли ка 
из ме ђу раз ли чи тих ге о граф ских под руч ја и сту ди ја ми грант ске по пу ла ци је. 
По себ но су до бро до ку мен то ва не сту ди је ути ца ја кан це ро ге на на рад ном ме сту, 
си гур них 28 аге на са, ве ро ват них 27 и мо гу ћих 113 кан це ро ге них аге на са (5).

Пре ма про це на ма СЗО, у све ту је око 19% од свих ма лиг них нео пла зми 
по ве за но са ути ца јем спо ља шње сре ди не (у ран гу од 12 до 29%, од зе мље до 
зе мље), што до во ди до смрт них ис хо да код 1,3 ми ли о на љу ди го ди шње. У раз-
ви је ним зе мља ма, атри бу тив ни ри зик из но си код му шка ра ца 16% (у ран гу од 
10 до 34%), а код же на 13% (у ран гу од 10 до 23%). У зе мља ма у раз во ју, атри-
бу тив ни ри зик из но си код му шка ра ца 18% (у ран гу од 10 до 45%), а код же на 
16% (у ран гу од 10 до 35%). 

Нај ви ше је ис тра жи ван ути цај спо ља шње сре ди не на рак плу ћа, ко ји уче-
ству је са 15 од сто од свих ма лиг них ло ка ли за ци ја. Нај ве ћи фак тор ри зи ка је 
пу ше ње ци га ре та (66%), сле де хе миј ски ути ца ји на рад ном ме сту (9%), спо ља-
шња за га ђе ност ва зду ха (5%) и пу ше ње у за тво ре ном про сто ру (1%). Од аге на са 
су нај че шћи ра дон, азбест, хром, ни кал, кад ми јум и јо ни зу ју ћа ра ди ја ци ја.

На дру гом ме сту је ути цај спо ља шње сре ди не на рак же лу ца, ко ји се по-
ве зу је са ин фек ци јом He li co bac ter pylory ко ји је ре ла тив но чест у зе мља ма у 
раз во ју и чи је се пре но ше ње по ве зу је са си ро ма шном са ни та ци јом и ве ли ком 
гу сти ном на се ље но сти.

По ја ва ле у ке ми је се по ве зу је са из ло же но шћу хе миј ским аген си ма на 
рад ном ме сту. Код око 2% обо ле лих утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на ве за са 
бен зе ном и ети лен-ок си дом.
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Ма лиг ни ме ла ном се по ве зу је са ду го трај ним из ла га њем УВ зра ци ма, за 
кар ци ном је тре се по ве зу је хра на у ко јој је при су тан афла ток син, а кар ци ном 
ко же се по ве зу је са при су ством азбе ста у пи ја ћој во ди (5). 

2. Хро ниЧ не оп СтрУк тив не Бо ле Сти плУ Ћа
Хро нич не оп струк тив не бо ле сти плу ћа пред ста вља ју обо ље ње ко је по сте-

пе но на пре ду је ка гу бље њу функ ци ја плу ћа и у 36% је по ве за но са пу ше њем 
ци га ре та. Ве ћи ну оста лих фак то ра ри зи ка чи не за а га ђе ни ва здух са пра ши ном, 
ча ђи и хе миј ским аген си ма, у спо ља шњој сре ди ни и на рад ном ме сту (7).

По сма тра но на свет ској по пу ла ци ји, СЗО про це њу је на осно ву број них 
ис тра жи ва ња, да је 42% од свих хро нич них оп струк тив них бо ле сти плу ћа 
по ве за но са не га тив ним ути ца јем спо ља шње сре ди не, ис кљу чу ју ћи ути цај 
пу ше ња ци га ре та. Ова про пор ци ја ва ри ра у од но су на зе мље, пол и на ви ке 
ста нов ни штва. У зе мља ма где се чвр ста го ри ва ко ри сте ма сов но и ути цај спо-
ља шње сре ди не се по ве ћа ва на до да тих 10 до 30%.

3. аСт Ма
Аст ма се раз ви ја и ре ци ди ви ра под ути ца јем раз ли чи тих об ли ка за га ђе ња 

у за тво ре ном про сто ру и у спо ља шњем окру же њу. 
Ако је ор га ни зам у пре на се ље ном за тво ре ном про сто ру још и из ло жен 

ду ван ском ди му, пра ши ни и гљи вич ним алер ге ни ма, ри зик од по ја ве аст ме и 
по нов них на па да се ви ше стру ко по ве ћа ва и ова обо ле ла ли ца за у зи ма ју 20% 
од укуп не пре ва лен ци је аст ме (8).

За га ђе ња ва зду ха у спо ља шњој сре ди ни, као што је че ста по ја ва смо га, до-
во де до по гор ша ња аст ме и уче ста лих на па да. Лош ква ли тет ва зду ха на рад ном 
ме сту до во ди до аст ме и чи ни 11% од свих слу ча је ва.

Укуп но уче шће аст ме иза зва не не га тив ним спо ља шњим и уну тра шњим 
ути ца јем сре ди не за у зи ма про сеч но 44% (у ран гу 26 до 53% у од но су на раз-
ли чи те зе мље) од укуп но обо ле лих, ис кљу чу ју ћи ути цај по ле на (5).

4. кар ди о ва СкУ лар не Бо ле Сти
Ри зи ци из спо ља шње сре ди не као што су за га ђен ва здух, ду ван ски дим на 

рад ном ме сту, стрес и хе миј ски аген си по ве за ни су са по ја вом и по гор ша њем 
кар ди о ва ску лар них бо ле сти (КВБ). На при мер, ка да је ли це из ло же но оло ву, 
до ла зи до по ве ћа ња крв ног при ти ска, што да ље по ве ћа ва ри зик од КВБ. Про це-
њу је се да из ло же ност оло ву до во ди до 2% ин фарк та и 3% це ре бро ва ску лар них 
бо ле сти (9). 

Не ка ис тра жи ва ња су ге ри шу да ни зак ни во ми не ра ла у во ди за пи ће мо же 
би ти по ве зан са КВБ. Удру же ни ри зи ци на рад ном ме сту као што су ду ван ски 
дим, стрес услед ве ли ког за ла га ња ко је не пра ти и од го ва ра ју ћа пла та, про-
ду же но рад но вре ме, рад у ноћ ним сме на ма, рет ко ко ри шће ње го ди шњих 
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од мо ра и не до ста так сва ко днев них фи зич ких ак тив но сти, во де у ис хе миј ску 
бо лест ср ца (10). 

У Фин ској је ви ше ис тра жи ва ња по ка за ло да на ве де ни фак то ри ри зи ка на 
рад ном ме сту до во де до 17% од свих смрт них ис хо да од ин фарк та и 11% смр ти 
од мо жда ног уда ра.

Гло бал но, 16% (у ран гу од 7 до 23% у од но су на раз ли чи те зе мље) од свих 
КВБ је по ве за но са ути ца јем жи вот не сре ди не, што сва ке го ди не до во ди до 2,5 
ми ли о на смрт них ис хо да (11). 

Бо ле Сти ко Шта ноМи ШиЋ ног Си Сте Ма
Број ни по ре ме ћа ји здрав стве ног ста ња при па да ју гру пи бо ле сти ко шта-

но-ми шић ног си сте ма, као што су ре ма то ид ни ар три тис, осте о ар три тис, бол 
у ле ђи ма због де ге не ра тив них про це са на кич ме ном сту бу и дру ге бо ле сти 
овог си сте ма. 

Број на ис тра жи ва ња су по ка за ла да је бол у ле ђи ма због де ге не ра тив них 
про це са на кич ме ном сту бу у 37% свих слу ча је ва, по ве зан са ри зи ци ма на рад-
ном ме сту, стре сом, не пра вил ним по ло жа јем то ком се де ња и рад ним вре ме ном 
ко је ни је при ла го ђе но би о ло шком са ту ор га ни зма. Уче шће му шког по ла је ве ће 
од же на (41% пре ма 32%).

По ја ва ре ма то ид ног ар три ти са и осте о ар три ти са се по ве зу је са ри зи ци-
ма на рад ном ме сту, као што су из ло же ност ви бра ци ја ма, по на вља не тра у ме, 
оп те ре ће ње ко ле на и но ше ње те шких те ре та. Ин ци ден ци ја ових обо ље ња је 
ве ћа код по љо при вред ни ка, во за ча ка ми о на и фи зич ких рад ни ка. Ова гру па 
уче ству је у укуп ном обо ље ва њу са 17% код ре ма то ид ног ар три ти са и 20% код 
осте о ар три ти са (12). 

6. не У роп Си Хи ја триј Ски по ре Ме Ћа ји
Број на ис тра жи ва ња су по твр ди ла да спо ља шња сре ди на ути че у раз ли чи-

тој ме ри на ве ли ку гру пу бо ле сти ко је се мо гу на зва ти не у роп си хи ја триј ским 
по ре ме ћа ји ма, а укљу чу је Ал цхај ме ра и дру ге де мен ци је, би по лар ни афек тив-
ни по ре ме ћа ји, Пар кин со но ва бо лест, ши зо фре ни ја, епи леп си ја, зло у по тре бе 
ал ко хо ла и дро га, мул ти пла скле ро за, не са ни ца, ми гре на, на па ди па ни ке, 
пост-тра у мат ски стрес и мен тал на ре тар да ци ја иза зва на оло вом (5).

Де пре си ја се по ве зу је са стре сом на рад ном ме сту, а не са ни ца из ло же но-
шћу бу ци. По след ња ис тра жи ва ња по ве зу ју Пар кин со но ву бо лест са из ло же-
но сти хе миј ским аген си ма, по вре да ма гла ве на рад ном ме сту, као и по ја ву 
епи леп си је. 

Зло у по тре бе ал ко хо ла и дро га су че сте на рад ном ме сту ка да је у пи та њу 
при о звод ња и ди стри бу ци ја ових суп стан ци. 
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Пост-тра у мат ски стрес је че сто при су тан код при род них не сре ћа и ка-
та стро фа као што су по пла ве, зе мљо тре си, по жа ри и ве ли ке са о бра ћај не не-
сре ће. 

Сви на ве де ни при ме ри бо ле сти и ста ња мо гу се из бе ћи кон ти ну и ра ним и 
успе шним пре вен тив ним ме ра ма у спо ља шњој сре ди ни.

Из ло же ност оло ву у ра ном де тињ ству во ди бла гој мен тал ној ре тар да ци ји и 
СЗО про це њу је да је у све ту око 800.000 де це сва ке го ди не у овом ри зи ку (13).

Пре на се ље ност у ве ли ким гра до ви ма, лош ква ли тет ло кал ног окру же ња и 
не по вољ ни усло ви на рад ном ме сту до во де до на ве де них не у роп си хи ја триј ских 
по ре ме ћа ја у 10 до 20% од свих слу ча је ва.

7. ка та рак та
По ја ва ка та рак те се по ве зу је са ду го трај ном из ло же но шћу сун че вој све-

тло сти, ду ван ском ди му и ди му ко ји се раз ви ја ло же њем чвр стих го ри ва (14). 

8. кон ге ни тал не ано Ма ли је
По ја ва кон ге ни тал них ано ма ли ја као што су Да у нов син дром, спи на би-

фи да, уро ђе не ср ча не ма не, анен це фа ли ја, езо фа ге ал на и ано рек тал на атре зја 
по ве зу ју се са из ло же но шћу труд ни ца хе миј ским сред стви ма и ра ди о ак тив ном 
ма те ри ја ма (три хлор фон, азбест, ра дон) на рад ном ме сту (15).

9. на глУ воСт
Гу би так слу ха ко ји во ди у на глу вост мо же би ти по сле ди ца из ло же но сти 

ви со ком ни воу бу ке на рад ном ме сту, што се про це њу је да уче ству је са 16% у 
од но су на све дру ге узро ке глу во ће (5). 

10. по вре де код Са о Бра Ћај ниХ не Сре Ћа
Уче ста лост по вре да код са о бра ћај них не сре ћа на ко је ути чу фак то ри спо-

ља шње сре ди не, за ви си од на ци о нал не по ли ти ке у са о бра ћа ју и спро во ђе ња 
ме ра у прак си. Не а де кват но и не про пи сно из гра ђе не са о бра ћај ни це и њи хо во 
нео др жа ва ње, ве ли ка гу сти на на се ље но сти, ни зак ни во са о бра ћај не кул ту ре, 
не кон тро ли са на бр зи на во жње, ло ша све тло сна сиг на ли за ци ја и тех нич ки 
не про ве ре на во зи ла, до во де до по ве ћа ња бро ја по вре да услед са о бра ћај них 
не сре ћа, са про сеч ним уче шћем од 6% од свих по вре да. Ме ре, као што су јед-
но смер не ули це, огра ни че ње бр зи не, за тва ра ње цен трал них град ских ули ца 
и пре на ме на у ше тач ке зо не, отва ра ње по себ них би ци кли стич ких ли ни ја и 
из град ња ба ри је ра на ауто пу те ви ма зна чај но сма њу ју број по вре да иза зва них 
у са о бра ћа ју (16).

Пре ма про це на ма СЗО, за сно ва ним на број ним сту ди ја ма и ис тра жи ва њи-
ма у Европ ској уни ји је 25% по вре да у са о бра ћај ним уде си ма иза зва но ути ца-
јем жи вот не сре ди не (ранг од12 до 59%), 17% у Аустра ли ји, Се вер ној Аме ри ци 
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и Ја па ну (ранг од 5 до 50%) и 42% у зе мља ма у раз во ју (ранг од 25 до 60%), за 
свет у це ли ни про сек по вре да у са о бра ћај ним уде си ма иза зва них ути ца јем 
жи вот не сре ди не је 40% (ранг од 25 до 57%).

11. за де Сна тро ва Ња
Ути цај жи вот не сре ди не код за де сних тро ва ња се од но си пре све га на хе-

миј ске суп стан це на рад ном ме сту, ле ко ве и ток сич не ма те ри је и га со ве. Не 
укљу чу је уби ства и са мо у би ства, зло у по тре бу дро га и ле ко ва, тро ва ња би љем 
и жи во тињ ским про из во ди ма.

Ве ли ки број тро ва ња хе миј ским ма те ри ја ма би мо гао би ти из бег нут про-
пи сним ру ко ва њем и скла ди ште њем, кон тро лом и кон ти ну и ра ном еду ка ци јом 
за по сле них о зна ча ју про це ду ра код ра да са отров ним ма те ри ја ма и ме ра ма 
за шти те. 

Про це не СЗО по ка зу ју да је 68% тро ва ња од ра слих иза зва но на рад ном 
ме сту и жи вот ној сре ди ни, а код де це у 85% у ку ћи и жи вот ној сре ди ни (16).

оСта ле Бо ле Сти и Ста Ња
Ути цај жи вот не сре ди не на кре та ње ма сов них не за ра зних бо ле сти по ве зу је 

се и код оста лих бо ле сти и ста ња (17,18), као што су:
Мал ну три ци ја•	
Па до ви у до ма ћин ству, на рад ном ме сту и при ро ди•	
По жа ри •	
При род не не сре ће и ка та стро фе•	
Ком пли ка ци је у ме ди цин ским про це ду ра ма•	
Ује ди жи во ти ња и кон так ти са отров ним би љем•	
Фи зич ка не ак тив ност•	
Уби ства и ме ђу људ ско на си ље.•	

ли те ра тУ ра

Ђо кић, Д., Ја ко вље вић, Ђ., Ја ко вље вић. Д. Со ци јал на ме ди ци на. Уни вер зи-1.) 
тет у Кра гу јев цу, Ме ди цин ски фа кул тет, Кра гу је вац 2007.
World He alth Or ga ni za tion; En vi ron men tal He alth Po licy; WHO Re gi o nal Of-2.) 
fi ce for Euro pe, Co pen ha gen, 2004.
Ан ђел ка Ву ки че вић, Дра ган Ми љуш, Дра го љуб Ђо кић. Пре вен ци ја и кон-3.) 
тро ла хро нич них не за ра зних обо ље ња - уло га за во да за за шти ту здра вља. 
Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71. 1997:95–102. 
Дра го љуб Ђо кић, Ми ла Ву чић-Јан ко вић. Здрав стве ни во дич кроз свет, Ин-4.) 
сти тут за за шти ту здра вља Ср би је, Бе о град 2000. 



108 уТи цаЈ сТа ња жи ВоТ нЕ срЕ ди нЕ на ма соВ нЕ нЕ За ра ЗнЕ бо лЕ сТи

A. Pru us-Us tun and C. Cor va lan. Pre ven ting Di se a se thro ugh He althy En vi-5.) 
ron ments, To wards an esti ma te of the en vi ron men tal bur den of di se a se. World 
He alth Or ga ni za tion, ISBN 92 4 159382 2; 2006. 
Зо ри ца Ата на ско вић-Мар ко вић, Оли ве ра Сто ја но вић, Дра го љуб Ђо кић. 6.) 
Здрав стве ни ин фор ма ци о ни си стем у слу жби здрав стве не за шти те. Гла-
сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71.1997:48–52. 
Ан ђел ка џе ле то вић, Ми лан Рај че вић, Дра го љуб Ђо кић, Ве сна То мић, 7.) 
Пре драг Ри стић, Зо ри ца Ди ми три је вић, Бран ка Ле ге тић. Уна пре ђе ње 
здра вља за јед ни це -уло га за во да за за шти ту здра вља у спро во ће њу при-
мар не здрав стве не за шти те. Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 
71.1997:41–47. 
Са ња Ма то вић-Ми ља но вић, Дра го љуб Ђо кић. Раз вој и уло га ин ди ка то ра 8.) 
здра вља у ве зи са жи вот ном сре ди ном. Гла сник За во да за за шти ту здра вља 
Ср би је, 71. 1997: 233–236. 
Дра го љуб Ђо кић. Ква ли тет здрав стве не за шти те и ис ход код ар те риј ске хи-9.) 
пер тен зи је. Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71.1997: 252–255. 
Иван ка Га јић, Дра го љуб Ђо кић, Пре драг До ви ја нић. По ли ти ка хра не и 10.) 
ис хра не у те о ри ји и прак си. Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 
71.1997:210–218. 
Bel kic KL, Land sber gis PA, Schnall PL. Is job strain a ma jor so ur ce of car di o-11.) 
va scu lar di se a se risk? Scan di na vian Jo ur nal of Work, En vo ron ment and He alth, 
30(2). 2004:85–128. 
Khnu der SA, Pes hi mam AZ, Agra ha ram S. En vi ron men tal risk fac tors for rhe-12.) 
u ma toid ar thri tis. Re wi ews on En vi ron men tal He alth. 17(4). 2002:307–315.
Di e trich KN, Suc cop PA, Ber ger OG, Bornschein RL. Early ex po su re to lead and 13.) 
ju ve ni le de lin qu ency. Ne u ro to xi co logy and Te ra to logy, 23(6). 2005:511–518.
Col lman GW, Sho re DL, Shy CM, Lu ria AS. Su ni light and ot her risk fac tors for 14.) 
ca ta racts: an epi de mi o lo gic study. Ame ri can Jo ur nal of Pu blic He alth. 78(11). 
1998:1459–62. 
Ma i so net M, Cor rea A, Mi sra D, Ja ak ko la JJ. A re vi ew of the li te ra tu re on the 15.) 
ef fects of am bi ent air pol lu tion on fe tal growth. En vi ron men tal Re se arch, 95(1). 
2004:1006–115. 
Con cha-Bar ri en tos M et al. Se lec ted oc cu pa ti o nal risk fac tors. Com pa ra ti ve 16.) 
qu an ti fi ca ti on of he alth risk. World He alth Or ga ni za tion, Ge ne va 2004.
Иван Оме ро вић, Дра го љуб Ђо кић, Ја сми на Гро зда нов, Ми лан Си мић, Жи-17.) 
во рад Ћи рић. За во ди за за шти ту здра вља кроз вре ме. Гла сник За во да за 
за шти ту здра вља Ср би је, 71 (1997):3–34. 
Ја сми на Гро зда нов, Ве ра Гру јић, Дра го љуб Ђо кић, Пре драг Је ла ча. Раз вој 18.) 
здрав стве ног си сте ма, ме сто и уло га за во да за за шти ту здра вља. Гла сник 
За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71. 1997:35–40. 



109мр сци. мЕд. љуП ка Јан ко Вић,  ди Пло ми ра ни би о лог-мЕ ди цин ски Еко лог

Ути цај кли Мат СкиХ Фак то ра на 
акУт не ре Спи ра тор не Бо ле Сти

Мр сци. мед. Љуп ка јан ко вић,  
ди пло ми ра ни би о логме ди цин ски еко лог

Увод

По чет ком ше зде се тих го ди на ХХ ве ка ен гле ски и аме рич ки ауто ри су по-
ста ви ли те о ри ју, да нас оп ште при хва ће ну, да је бо лест по сле ди ца уза јам ног 
де ло ва ња аген са (узроч ни ка), до ма ћи на и спо ља шње сре ди не - Гор до нов три јас. 
Агенс је жи ва или не жи ва ма те ри ја без ко је не мо же да на ста не бо лест. Спољ ну 
сре ди ну пред ста вља све оно што окру жу је љу де и де ли се на фи зич ку, би о ло шку 
и со ци о е ко ном ску. До ма ћин је чо век или гру па љу ди ко ји сво јим ка рак те ри-
сти ка ма ути чу на по ја ву бо ле сти. Све ка ри ке Гор до но вог три ја са ути чу јед на 
на дру гу и за по ја ву бо ле сти има ју под јед на ку ва жност (1).

Ва жан део спољ не (жи вот не) сре ди не пред ста вља кли ма, ко ја се де фи ни ше 
као укуп ност вре мен ских по ја ва, сред њег ста ња при зем ног сло ја ат мос фе ре. 
Са би о ло шког аспек та, мо же да се де фи ни ше као скуп ат мос фер ских фак то ра 
ко ји ути чу на жи вот ор ган ског све та на јед ном под руч ју. На људ ски ор га ни зам 
кли ма де лу је или по вољ но или штет но. 

Ути цај кли ме на здрав стве но ста ње љу ди, на по ја вљи ва ње, пре но ше ње и 
ши ре ње по је ди них обо ље ња за па жен је и про у ча ван још у до ба ста рих Гр ка и 
Ри мља на. Ка сни је је по стао пред мет оп се жних ис тра жи ва ња ра зних на уч них 
ди сци пли на ко је се ба ве про у ча ва њем од но са кли ме и чо ве ка. При раз ма тра њу 
овог од но са знат но ве ћа па жња се по све ћи ва ла ути ца ју кли мат ских фак то ра 
на људ ски ор га ни зам, не го ути ца ју чо ве ка на кли му. Сла би је ин те ре со ва ње 
за про у ча ва ње ути ца ја чо ве ка на кли му ле жи у чи ње ни ци да је он не зна тан и 
обич но ло кал ног ка рак те ра (2).

По след њих де це ни ја ХХ ве ка углав ном су се ис тра жи ва ли по вољ ни и не по-
вољ ни ути ца ји кли ме на хро нич не не за ра зне бо ле сти (аст ма, ср ча на обо ље ња, 
де ге ра тив не бо ле сти ко шта но-ми шић ног си сте ма, мен тал ни по ре ме ћа ји) (3). 

Сре ди ном про шлог ве ка, ру ски ауто ри су про у ча ва ли ути цај кли ме на 
се зон ско ја вља ње за ра зних бо ле сти, на ро чи то оних ко је се пре но се хра ном, 
во дом и ин сек ти ма.
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Кли ма је мно го го ди шњи ре жим из над не ког ме ста или де ла Зе мљи не по-
вр ши не. До овог пој ма до шло се на осно ву ду го го ди шњег осма тра ња ме те о ро-
ло шких еле ме на та и по ја ва, од но сно вре ме на. Ка ква ће кли ма би ти на не ком 
де лу Зе мљи не по вр ши не за ви си од ни за фак то ра: ре ље фа, над мор ске ви си не, 
рас по ре да мо ра и коп на, биљ ног по кри ва ча и др., а нај ви ше од ви си не Сун ца 
и ду жи не тра ја ња сун че вог сја ја. Ка да би Зе мљи на по вр ши на би ла рав на и без 
ат мос фе ре (хо мо ге на) кли ма би за ви си ла са мо од упад ног угла сун че вих зра ка 
и на зи ва ла би се со лар на или ма те ма тич ка. По што се Зе мљи на по вр ши на са-
сто ји од мо ра и коп на, уз ви ше ња и уду бље ња, ого ле лих и ра сти њем по кри ве них 
по вр ши на и др., а има и ат мос фе ру, на њој вла да фи зич ка (ре ал на) кли ма (4). 

Ор га ни зам чо ве ка стал но је из ло жен де ло ва њу кли мат ских фак то ра и еле-
ме на та. Кли мат ски фак то ри де лу ју ком плек сно, по зи тив но или не га тив но на 
здра вље љу ди и ни ка да се не по ја вљу ју изо ло ва но. Та ко ђе је уста но вље но да и 
вре мен ске про ме не има ју има ју ути ца ја на људ ски ор га ни зам и да иза зи ва ју 
раз ли чи те ре ак ци је ко је мо гу би ти ве о ма опа сне по људ ски жи вот, а на ро чи то 
ако се про ме не до го де на гло (5,6). 

На чо ве ка не пре кид но де лу ју кли мат ски фак то ри (тем пе ра ту ра ва зду ха, 
вла жност, облач ност, осун ча ност, па да ви не, ва зду шни при ти сак, ве тар, као и 
раз не ат мос фер ске по ја ве) (7). Да би се утвр дио ути цај кли мат ских фак то ра 
на по ја ву и уче ста лост ра зних обо ље ња и ор га ни зо ва ла здрав стве на за шти та 
ста нов ни штва сход но тим про ме на ма, нео п ход но је при ка за ти и ана ли зи ра ти 
ре ле вант не кли мат ске по дат ке за ду жи вре мен ски пе ри од (у овом слу ча ју 10 
го ди на) и на осно ву до би је них по да та ка из ве сти од го ва ра ју ће за кључ ке (2).

Пре ма до ступ ној ли те ра ту ри код нас ни је ис тра жи ван ути цај кли ме на 
за ра зне бо ле сти.

иС тра жи ва Ње Ути ца ја кли Мат СкиХ Фак то ра на 
не ке акУт не ре Спи ра тор не Бо ле Сти

Ин фек тив не бо ле сти, као ма сов не бо ле сти, по сто ја ле су код жи во ти ња још 
пре по ја ве љу ди, о че му све до чи па ле он то ло ги ја. Ту бер ку ло за ко сти ју, осте о-
ми е ли тис, ак ти но ми ко за и ка ри јес на па да ле су жи во ти ње до по ја ве љу ди.

Жи вот чо ве ка на Зе мљи за чео се пре мно го сто ти на хи ља да го ди на. Тек у 
нео ли ту до ла зи до ства ра ња при ми тив них на се ља и се ла. Број осо ба у на се љу 
се по ве ћа вао, гу сти на ста нов ни ка по ста ја ла је ве ћа, што је ства ра ло усло ве да 
се за ра зне бо ле сти лак ше ши ре и по га ђа ју ве ћи број ли ца, па је и смрт ност би-
ла не у по ре ди во ве ћа у по ре ђе њу са па ле о ли том, кад су љу ди жи ве ли у ма лим 
гру па ма. 

У пе ри о ду нео ли та се за па жа да је уми ра ло ви ше мла дих и же на, јер се 
жи вот му шка ра ца од ви јао пре те жно ван на се ља, у ло ву у по тра зи за хра ном.
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Циљ ис тра жи ва ња је да се утвр ди ути цај кли мат ских фак то ра на по ја ву 
и кре та ње ре спи ра тор них за ра зних бо ле сти и от кри је зна чај ност тих ути ца ја, 
ра ди спро во ђе ња аде кват них ме ра за шти те од ре спи ра тор них за ра зних бо ле-
сти, кроз про ши ре ну ли сту вак ци на ци је, по ред за ко ном оба ве зних, за ли ца 
ко ја су у ве ћем ри зи ку од те шких кли нич ких об ли ка обо ље ња, пре по ру ке за 
ја ча ње иму ни те та, из бе га ва ње под не бља са кли мат ским фак то ри ма ко ји че-
шће до во де до по ја ве обо ље ња и др. што је на ро чи то ва жно код осо ба код ко јих 
је ре ги сто ван пад иму ни те та (уро ђе ни де фек ти иму ног си сте ма код де це и 
од ра слих, од ре ђе не хро нич не бо ле сти, при ме на иму но су пре сив не те ра пи је, 
ста ра и из не мо гла ли ца) (8).

Зна чај но је и ис пи та ти ко ји кли мат ски фак то ри ути чу на се зон ско кре та-
ње ре спи ра тор них за ра зних бо ле сти ра ди аде кват ног спро во ђе ња кам пањ ске 
иму ни за ци је у про гра ми ма ели ми на ци је и ера ди ка ци је не ке бо ле сти тј. тре ба 
из бе га ва ти вак ци ни са ње у се зо ни ка да је ак тив ност узроч ни ка нај ве ћа (9).

ана ли зи ра ни кли Мат Ски Фак то ри

тем пе ра ту ра ва зду ха,•	
вла жност ва зду ха, •	
ва зду шни при ти сак, •	
па да ви не,•	
осун ча ва ње, •	
по ја ва ма гле, •	
ве тро ви тост •	

теМ пе ра тУ ра ва здУ Ха
Тем пе ра ту ра ва зду ха је је дан од основ них кли мат ских фак то ра, ко ји омо-

гу ћу је од ре ђе ни увид у то плот но ста ње ат мос фе ре, ко ја се у при зем ним сло-
је ви ма за гре ва од зе мљи не по вр ши не. Ап сор бо ва ње сун че вих зра ка од стра не 
Зе мљи не по вр ши не и за гре ва ње ва зду ха за ви си од ге о граф ске ши ри не, над-
мор ске ви си не, екс по зи ци је да тог ме ста, облач но сти и за му ће но сти ва зду ха. 

Уз по дат ке о тем пе ра ту ри ва зду ха дат је и број да на са нај ви шом тем пе-
ра ту ром из над 30ºС (троп ски да ни), са нај ви шом Т из над 25ºС (лет њи да ни), 
нај ни жом Т ис под 0ºС (да ни с мра зом) и нај ви шом Т ис под 0ºС (ле де ни да ни). 

вла жноСт ва здУ Ха
Вла жност ва зду ха је зна чај на ка ко за биљ ни и жи во тињ ски свет, та ко и за 

чо ве ка. По сто ји ап со лут на (број ни из раз са др жи не тј. те жи не во де не па ре у 
ва зду ху) и ре ла тив на (сте пен за си ће но сти ва зду ха во де ном па ром). За по тре бе 
овог ра да ва жни ја је ре ла тив на вла жност.
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Ре ла тив на вла жност пред ста вља сра зме ру из ме ђу во де не па ре и мак си-
малм не са др жи не во де не па ре ко ју би ва здух мо гао да при ми при од ре ђе ној 
тем пе ра ту ри. За ви си и од тем пе тра ту ре ва зду ха као и од ко ли чи не во де не па ре 
у ње му. Днев ни и го ди шњи ток ре ла тив не вла жно сти у не ком ме сту углав ном 
сто ји у обр ну том од но су са тем пе тра тур ним то ком.

Уз ре ла тив ну вла жност дат је и број да на са нај ма ње 0,1 mm па да ви на пре-
ма вр сти (ки ша, снег, су сне жи ца) као ви си на сне жног по кри ва ча (cm).

оБлаЧ ноСт
Облач ност (пре кри ве ност не ба обла ци ма) је је дан од ва жних кли мат ских 

фак то ра чи ји се зна чај у здрав ству до во ди у ве зу са при ме ном хе ли о те ра пи је. 
Из ра жа ва се у де се ти на ма не ба или у про цен ти ма пре кри ве но сти не ба. Ве ли-
ка облач ност спре ча ва осун ча ва ње, сма њу је ин тен зи тет сун че ве ин со ла ци је 
и спре ча ва из ра чи ва ње са зе мљи не по вр ши не те ти ме убла жа ва днев на ко ле-
ба ња тем пе ра ту ре. 

Уз облач ност (ме ре ну у де се ти на ма не ба), да је се сред ња облач ност, број 
да на са облач но шћу ма њом од 0,2 (ве дри да ни) и ве ћом од 0,8 (тмур ни да ни).

оСУн Ча ва Ње
Осун ча ва ње (ду жи на тра ја ња сун че вог сја ја) пред ста вља зна чај ну кли мат-

ску ве ли чи ну за мно ге људ ске де лат но сти, па и за здрав ство, би ло са ди рект ним 
или ин ди рект ним ути ца јем на здра вље љу ди. 

За хо ри зон тал ну ви дљи вост дат је ме сеч ни про сек, про це нат мо гућ но сти 
осма тра ња пре ко 10 km, са ви дљи во шћу 1 до10 km, и број да на са ма глом (ви-
дљи вост ма ња од 1m).

па да ви не
Па да ви не пред ста вља у ју је дан од нај ва жни јих кли мат ских фак то ра, ко ји 

има зна чај ну уло гу у ра зним до ме ни ма људ ске де лат но сти. Од њих, у ши рем 
сми слу, ди рект но или ин ди рект но, за ви си рас про стра ње ност људ ских на се ља 
на Зе мљи.

Па да ви не се ме ре ми ли ме три ма (mm), те пре ма то ме 1mm ви си не па да ви-
на пред ста вља ко ли чи ну во де од јед ног ли тра ко ји пад не на ква драт ни ме тар 
хо ри зон тал не по вр ши не.

ве тар
Кре та ње ва зду ха (ве тар) је ве о ма зна ча јан фак тор под не бља, ко ји има 

ве ли ког зна ча ја за раз не људ ске де лат но сти, а на ро чи то здрав стве ну, по љо-
при вред ну, гра ђе вин ску, елек тро при вред ну и дру ге. Због то га, ве тро ве тре ба 
до бро по зна ва ти да би се те де лат но сти мо гле успшно оба вља ти. Број ни при-
ме ри не ко ри шће ња кли ма то ло шке до ку мен та ци је о ве тро ви ма ука зу ју на 
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штет не по сле ди це ко је се те шко, (или ни ка ко) мо гу от кло ни ти. За ор га ни за ци ју 
здрав стве не за шти те нео п ход но је да се при ли ком пре гле да кли ма то ло шких 
ана ли за са гле да ју по да ци о прав цу, уче ста ло сти и бр зи ни (по себ но ве ћој од 8 
бо фо ра) ве тро ва. 

Уз сред њу бр зи ну ве тра на во ди се и број да на са ја ким ве тром (бр жим од 
10,8m/y) , као и бр зи на и пра вац нај сна жни јег ве тра. Пра вац ве тра свр ста ва се 
у је дан од ше сна ест глав них пра ва ца ком па са.

ва здУ Шни при ти Сак
Под ва зду шним при ти ском под ра зу ме ва се те жи на ва зду шног сту ба, пре-

се ка 1cm ква драт ни од гор ње гра ни це ат мос фе ре до Зе мљи не по вр ши не. Нор-
ма лан ва зу шни при ти сак на ни воу мо ра, на 45º ге о граф ске ши ри не и при 
тем пе ра ту ри 0ºС из но си 760mm жи ви ног сту ба или 1.013mb. У про се ку, ви ши 
је на ни воу мо ра не го у уну тра шњо си коп на. Ве ли чи на ва зду шног при ти ска 
за ви си од тем пе ра ту ре, вла жно сти ва зду ха и над мор ске ви си не.

ана ли зи ра не акУт не ре Спи ра тор не Бо ле Сти

ма ле бо ги ње, 
ве ли ки ка шаљ, 
цр вен ка, 
за у шке, 
ва ри че ла, 
мо но ну кле о за, 
стреп то кок ни тон зи ли тис, 
шар лах, 
ме нин го кок не бо ле сти, 
бак те риј ски ме нин ги ти си, 
А15 ту бер ку ло за

за кЉУЧ ци 

По раст обо ље ва ња од мор би ла, ве ли ког ка шља, ру бе ле и мо но ну кле-1. 
о зе је ста ти стич ки зна чај но по ве зан са екс трем но ни ским тем пе ра ту-
ра ма, да ни ма с мра зом и ве ћом ви си ном сне жног по кри ва ча.
Екс трем но ни ске тем пе ра ту ре, да ни с мра зом и ле де ни да ни ста ти-2. 
стич ки зна чај но ути чу на сма ње ње обо ље ва ња од за у ша ка, плућ не 
ту бер ку ло зе, ме нин го кок ног и бак те риј ског ме нин ги ти са.



114 уТи цаЈ кли маТ ских фак То ра на акуТ нЕ рЕ сПи ра Тор нЕ бо лЕ сТи

Екс трем но ни ске тем пе ра ту ре и екс трем но ви со ке тем пе ра ту ре ва-3. 
зду ха не по го ду ју ши ре њу па ро ти ти са, ва ри че ле и обо ље њи ма иза зва-
ним бе та хе мо ли тич ним стреп то ко ком и ста ти стич ки зна чај но ути чу 
на сма ње ње ових обо ље ња.
Ду же осун ча ва ње, ве ћи број ве дрих да на, са ве ћом ви дљи во шћу ста-4. 
ти стич ки зна чај но ути чу на сма ње ње обо ље ва ња од за у шки, мо но ну-
кле о зе, ва ри че ле, шар ла ха и ТБЦ плу ћа. 
Ве ћи број да на са ма глом ста ти ти стич ки је зна чај но по ве зан са по ве-5. 
ћа ним обо ље ва њем од па ро ти ти са, ру бе ле, шар ла ха и ме нин го кок ног 
ме нин ги ти са.
Ве ћи број ве тро ви тих да на, по себ но са ја ким ве тро ви ма, ста ти ти стич-6. 
ки зна чај но је по ве зан са по ве ћа ним обо ле ва њем од ве ли ког ка шља, 
ру бе ле, мо но ну кле о зе и бак те риј ског ме нин ги ти са, а са сма ње ним 
обо ље ва њем од па ро ти ти са и ме нин го кок ног ме нин ги ти са.
Ве ћи број да на у го ди ни са по ве ћа ним ва зду шним при ти ском је ста-7. 
ти ти стич ки зна чај но био по ве зан са по ве ћа ним обо ље ва њем од па ро-
ти ти са, ва ри че ле, ан ги не, шар ла ха, мо но ну кле о зе, ме нин го кок ног и 
бак те риј ског ме нин ги ти са.

пред ло зи за пред У зи Ма Ње Ме ра У Скла дУ Са  
ре зУл та ти Ма иС тра жи ва Ња

У ор га ни зо ва њу кам пањ ских вак ци на ци ја, а у ци љу су зби ја ња и ели-•	
ми на ци је вак ци на бил них бо ле сти, тре ба во ди ти ра чу на и вак ци на ци ју 
ор га ни зо ва ти ка да је ак тив ност узроч ни ка нај ма ња, тј. у апри лу и ма ју 
ме се цу, или по чет ком је се ни, у сеп тем бру и ок то бру ме се цу.
Де ца и од ра сли са ком про ми то ва ним иму ни те том (уро ђе ни де фек ти •	
иму ног си сте ма, од ре ђе не хро нич не бо ле сти, при ме на иму но су пре-
сив не те ра пи је, пот хра ње на де ца и ста ра и из не мо гла ли ца тре ба до-
пун ски да се вак ци ни шу кроз про ши ре ну ли сту вак ци на ци је, мр твим 
ви ру сним и бак те риј ским вак ци на ма ко је ни су пред ви ђе не оба ве зном 
си сте мат ском иму ни за ци јом (про тив пне у мо кок не пне у мо ни је, бо-
ле сти иза зва них хе мо фи лу сом ин флу ен це Б, гри па, ме нин го кок ног 
ме нин ги ти са). 
Сва ли ца на ве де на у прет ход ном ста ву тре ба да сма ње ри зик до би ја ња •	
акут них ре спи ра тор них бо ле сти, ко је че сто за њих мо гу би ти фа тал не, 
из бе га ва њем бо рав ка на отво ре ном про сто ру код екс трем но ни ских и 
екс трем но ви со ких тем пе ра ту ра, у да ни ма са гу стом ма глом, ја ким 
ве тром и из ра зи то ви со ким ва зду шним при ти ском.
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Де ца и од ра сли са ком про ми то ва ним иму ни те том тре ба да из бе га ва ју •	
јав не ску по ве у вре ме нај ве ћих ак тив но сти узроч ни ка.
Ли ца код ко јих је ди јаг но сти ко ван уро ђе ни де фект иму ног си сте ма, •	
од ре ђе не хро нич не бо ле сти, при ме на иму но су пре сив не те ра пи је, 
пот хра ње на де ца и ста ра и из не мо гла ли ца тре ба здра вим сти лом жи-
во та да ја ча ју оп шти иму ни тет, по ред здра ве ис хра не, да про во де што 
ви ше вре ме на у шет њи и ла ким фи зич ким ак тив но сти ма, ван град ске 
сре ди не, у мир ним да ни ма ви со ке ин со ла ци је, без екс трем них ак тив-
но сти дру гих кли мат ских фак то ра. 
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Со ци јал ноздрав Стве не и  
еко ноМ Ске по Сле ди це У  
на рУ Ша ва ЊУ про це дУ ра  

рУ ко во Ђе Ња Ме ди цин СкиМ  
от па доМ

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

Ме ди цин ски от пад је про дукт ме ди цин ских ак тив но сти ко ји укљу чу је 
оштре или ту пе пред ме те, крв, де ло ве те ла, хе ми ка ли је, фар ма це ут ске про-
из во де, ме ди цин ске ин стру мен те и ра ди о ак тив ни ма те ри јал. Лош ме наџ мент 
ме ди цин ског от па да из ла же ме ди цин ске рад ни ке, оне ко ји ру ку ју от па дом и 
ста нов ни штво за ра зним бо ле сти ма, ток сич ним ефек ти ма и по вре да ма. 

Ме ди цин ски от пад има ве ли ки по тен ци јал за иза зи ва ње ин фек ци ја и 
по вре да ви ше од би ло ког дру гог от па да, а не а де кват ни ме наџ мент мо гао би 
има ти озбиљ не по сле ди це на здра вље љу ди и уни шта ва ње жи вот не сре ди не 
уоп ште.  

Ме ди цин ске ак тив но сти као што су иму ни за ци ја, ди јаг но стич ки те сто ви, 
ме ди цин ски трет ма ни и ве жбе шти те здра вље, до во де у здра во ста ње и че сто 
спа са ва ју жи во те. Али пи та ње од ла га ња от па да ко ји у тим ак тив но сти ма на-
ста ју оста је ве ли ки про блем.

Од укуп не ко ли чи не ме ди цин ског от па да, ско ро 80% чи ни оби чан от пад 
ко ји је исти као и от пад из до ма ћин ста ва. Оста лих 20% је опа сан от пад ни ма-
те ри јал ко ји мо же би ти за ра зан, ток си чан или ра ди о ак ти ван (1). 

за ра зан от пад

За ра зан от пад са др жи ин фек тив не аген се (бак те ри је, ви ру се, па ра зи те 
или гљи ви це) у кон цен тра ци ја ма до вољ ним да иза зо ву обо ље ње код до ма ћи на 
(2). Ту спа да ју:
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кул ту ре и сто ко ви ин фек тив них аге на са из ла бо ра то ри ја;•	
от пад по сле опе ра ци ја и аутоп си ја на бо ле сни ци ма са за ра зним бо-•	
ле сти ма (нпр. тки ва, ма те ри јал или опре ма ко ја је би ла у кон так ту са 
кр вљу или дру гим те ле сним теч но сти ма);
от пад од за ра зних бо ле сни ка у изо ло ва ним бол нич ким со ба ма (нпр. •	
екс кре ти, гној са ин фи ци ра них ра на или ра на од опе ра ци ја, оде ћа 
бла го на то пље на кр вљу или дру гим те ле сним теч но сти ма);
от пад од па ци је на та ко ји иду на хе мо ди ја ли зу (нпр. опре ма за ди ја ли-•	
зу као што су ту бе и фил те ри, пе шки ри, пре кри ва чи, ке це ље, ру ка ви це, 
ла бо ра то риј ски ман ти ли);
за ра же не жи во ти ње из ла бо ра то ри ја;•	
оста ли ин стру мен ти и ма те ри ја ли ко ји су би ли у кон так ту са за ра же-•	
ним љу ди ма или жи во ти ња ма.

Кул ту ре тки ва и сто ко ви су из у зет но ин фек тив ни аген си, от пад од аутоп-
си ја, де ло ви те ла жи во ти ња и дру ге вр сте от па да ко ји су ино ку ли ра ни, пред-
ста вља ју ви со ко за ра зни от пад (3).

па то ло Шки от пад

Па то ло шки или ана том ски от пад са чи ња ва ју тки ва, ор га ни, де ло ви те ла, 
људ ски фе ту си, жи во тињ ски ле ше ви, крв и крв не теч но сти (4). 

Со ци јал ноздрав Стве ни зна Чај про це дУ ра  
рУ ко во Ђе Ња Ме ди цин СкиМ от па доМ

Ме ди цин ски от пад је ре зер во ар по тен ци јал но опа сних ми кро ор га ни за ма 
ко ји мо гу за ра зи ти бо ле сни ке у бол ни ца ма, ме ди цин ске рад ни ке и ста нов-
ни штво уоп ште. Дру ги по тен ци јал ни из вор за ра зе мо же би ти ши ре ње ре зи-
стент них ми кро ор га ни за ма из ме ди цин ских уста но ва у жи вот ну сре ди ну. 
От пад та ко ђе мо же иза зва ти раз ли чи те по вре де. Овај про блем је до са да сла бо 
ис тра жен (5,6). 

Од су ство про це ду ра ру ко во ђе ња ме ди цин ским от па дом, не до вољ но струч-
ног зна ња о ри зи ци ма и опа сно сти ма за здра вље љу ди, не до ста так фи нан сиј-
ских сред ста ва и ло ша кон тро ла по сту па ња са от па дом су нај че шћи про бле ми 
ве за ни за ме ди цин ски от пад. Мно ге зе мље не ма ју по себ ну ре гу ла ти ву о рас-
по де ли од го вор но сти и про це ду ре за аде кват но ру ко ва ње и од ла га ње ме ди-
цин ског от па да (7). 
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оп Ште пре по рУ ке за по БоЉ Ша Ње рУ ко во Ђе Ња 
Ме ди цин СкиМ от па доМ

У ци љу спре ча ва ња со ци јал но-здрав стве них и еко ном ских по сле ди ца у 
на ру ша ва њу про це ду ра ру ко во ђе ња ме ди цин ским от па дом, нео п хо дан је мул-
ти сек тор ски и мул ти ди сци пли нар ни при лаз (8) ко ји би об у хва тао сле де ће:

из град ња ра зу мљи вог си сте ма, од ре ђи ва ње и рас по ре ђи ва ње од го-1. 
вор но сти, из два ја ње по себ не бу џет ске ли ни је за ру ко ва ње и од ла га ње 
ме ди цин ског от па да, пред ста вља дуг про цес и спро во див по ступ ним 
ак тив но сти ма, ко рак по ко рак;
по ди за ње све сти о ри зи ци ма ве за ним за ме ди цин ски от пад и по тре ба 2. 
за без бед но сним ме ра ма у прак си, пред ста вља про цес кон ти ну и ра-
не еду ка ци је у три циљ не гру пе - здрав стве ни рад ни ци, ко му нал ни 
рад ни ци и гра ђан ство;
се лек ци ја без бед них ме ра у ру ко во ђе њу ме ди цин ским от па дом на 3. 
оне ко је не угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну и ко ри сте за шти ти љу ди од 
опа сно сти при са ку пља њу, ру ко ва њу, скла ди ште њу, тр тан спор ту и 
тре ти ра њу или од ла га њу ме ди цин ског от па да. 

Пр ви де таљ ни во дич за ру ко во ђе ње ме ди цин ским от па дом до не ла је СЗО 
1999. го ди не и об у хва та ви ше аспе ка та, као што су: ре гу ли са ње си сте ма, пла-
ни ра ње ми ни ми за ци је и ре ци кли ра ња от па да, ру ко ва ње, скла ди ште ње и тран-
спорт, тре ти ра ње и от кла ња ње от па да и еду ка ци ју. На ме њен је ме на џе ри ма 
бол ни ца и дру гих здрав стве них уста но ва, по ли ти ча ри ма, про фе си о нал ци ма 
и ме на џе ри ма ко ји се ба ве ру ко во ђе њем ме ди цин ским от па дом (3). 

ак тив но Сти здрав Стве ног Си Сте Ма У рУ ко во Ђе ЊУ 
Ме ди цин СкиМ от па доМ

Ко ли чи не ме ди цин ског от па да по ме сту на стан ка укуп но из но се 9.600 
то на го ди шње:

бол ни це – 5.300 t/год•	
до мо ви здра вља – 2.400 t/год•	
оста ле ам бу лан те - 1.700 t/год •	
Ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље - 200 t/год•	

Пра ви лан, здрав стве но без бе дан и еко ло шки при хва тљив по сту пак, ко ји 
је у скла ду са про пи са ним, спро во ди се са мо са па то ло шким от па дом, ам пу-
ти ра ним де ло ви ма те ла и пре по зна тљи вим тки ви ма, као и са би о ха зард ним 
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от па дом ко ји је исто вре ме но и ра ди о ак ти ван. За ове вр сте от па да по сто ји и 
аде кват на ре гу ла ти ва ко ја про пи су је на чин по сту па ња (9). 

У ве ћи ни здрав стве них уста но ва не вр ши се одва ја ње ин фек тив ног от па да, 
упо тре бље них ига ла, туп фе ра, га зе, ин фу зи о них си сте ма и сл., од кла сич ног 
сме ћа. У ис ту ре ним се о ским ам бу лан та ма до мо ва здра вља, сав от пад се ску-
пља и спа љу је на отво ре ном или се ба ца на се о ско сме тли ште, уко ли ко оно 
по сто ји (10). 

Утвр ђе но је да су у Бе о гра ду од хе па ти ти са Б, ме ђу здрав стве ним рад ни ци-
ма, нај че шће обо ле ва ли ла бо ран ти и ме ди цин ске се стре, а за тим сто ма то ло зи. 
Ме ђу не ме ди цин ским осо бљем, ко је ни је у ди рект ном кон так ту са бо ле сни-
ци ма (спре ма чи це), при ме ће но је че шће обо ље ва ње не го ме ђу ме ди цин ским 
рад ни ци ма (11).

У ве те ри нар ским ста ни ца ма и ам бу лан та ма ства ра се вр ло ма ла ко ли чи на 
ме ди цин ског от па да ко ји се од ла же у ја ме - гроб ни це или се спа љу је на отво-
ре ном. У по је ди ним слу ча је ви ма игле се ба ца ју у кон теј нер за јед но са свим 
оста лим сме ћем на ста лим у уста но ви.

По себ но тре ба на гла си ти да су нај пре но си ви је бо ле сти пре ко ме ди цин ског 
от па да ХИВ, хе па ти тис Б и Ц. Ове бо ле сти се ге не рал но пре но се пу тем по вре да 
од ига ла и шпри це ва кон та ми ни ра них људ ском кр вљу (12). 

По сто ја ње бак те ри ја от пор них на ан ти би о ти ке и хе миј ска дез ин фек ци о на 
сред ства у здрав стве ним уста но ва ма, мо же та ко ђе до при не ти опа сно сти ма као 
по сле ди ца не а де кват ног по сту па ња са ме ди цин ским от па дом. До ка за но је да се 
пла зми ди из ла бо ра то риј ског от па да тран сфор ми шу у хо спи тал не со је ве бак-
те ри ја кроз си стем от кла ња ња от па да. Ре зи стент на Esche ric hia co li оп ста је на 
по вр ши ни ме ди цин ске опре ме и ви ше да на. Кон цен тро ва не кул ту ре па то ге на 
и кон та ми ни ра ни шпри це ви (по себ но са пот ко жним игла ма) су нај кри тич ни ји 
из вор опа сно сти за ши ре ње ин фек ци је (13). 

Мно ге до ступ не мо гућ но сти трет ма на ме ди цин ског от па да се мо гу кла-
си фи ко ва ти у че ти ри гру пе (4):

тер мич ки (укљу чу ју ћи и ин це не ра то ре),•	
хе миј ски (ко ри шће ње де зи фи ци је на са),•	
ира ди ја ци о ни (ко ри шће ње јо ни зу ју ћег зра че ња),•	
би о ло шки (ко ри шће ње ен зи ма).•	

Ови про це си се ко ри сте за јед но са ме ха нич ким сец ка њем, ком пре си јом и 
ме ша њем да би се на пра ви ла ма са не рас по зна ва ју ћег от па да, што би до ка за-
ло за гре ва ње и тран сфор ма ци ју ма се, и/или сма ње ње за пре ми не тре ти ра ног 
от па да. 

Ин ци не ра ци ја је ду го ко ри шћен и нај че шће при ме њи ван ме тод. Овим 
про це сом мо же да се уни шти или инак ти ви ра ин фек тив ни от пад, обез бе ди 
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зна чај но сма ње ње ма се и за пре ми не от па да (пре ко 90%) и чи ни раз не ма те-
ри ја ле не у по тре бљи вим.

Еми си о ни стан дар ди мо дер них ин ци не ра то ра зах те ва ју упо тре бу раз-
ли чи тих сред ста ва за шти те ва зду ха као и мо ни то ринг. Ово не за до во ља ва ју 

„small-sca le“ ин ци не ра то ри ко ји не ма ју ни ка кву за шти ту од за га ђе ња ва зду ха. 
Но ви ин це не ра то ри има ју за циљ по де сно тре ти ра ње и осло ба ђа ње от па да, 
ми ни ми зо ва ње еми си је и сма ње ње про фе си о нал них из ла га ња и дру гих опа-
сно сти.

Да би се у прак си по ка за ли по зи тив ни ре зул та ти, по треб но је да бу ду ис-
пу ње ни сле де ћи усло ви:

да ре дук ци ја и се гре га ци ја от па да бу де ефек тив на, да се са мо ма ла •	
ко ли чи на от па да тре ти ра у ин ци не ра то ри ма;
од го ва ра ју ћи ди зајн ин ци не ра то ра ко ји га ран ту је од го ва ра ју ће усло ве •	
са го ре ва ња;
уда ље ност ин ци не ра то ра од на се ља и њи ва, та ко да се сма њи ри зик и •	
из ла га ње ста нов ни штва и усе ва од штет них про ду ка та са го ре ва ња;
од го ва ра ју ће про це ду ре, кри тич не за до сти за ње же ље них усло ва са-•	
го ре ва ња и еми си је;
пе ри о дич но оба вља ње за ме не и об на вља ње ис тро ше них ком по нен-•	
ти;
кон ти ну и ра но спро во ђе ње обу ке ме на џе ра и из вр ши ла ца.•	

Нај ве ћи ри зик за на род но здра вље од еми си је ин ци не ра то ра до ла зи од 
ди ок си на и фу ра на.

Са др жај при ли ком пра жње ња ин ци не ра то ра (укљу чу ју ћи дез ин фи ци јен се 
и по лу тан те) од ла зи у спо ља шњу сре ди ну (у во ду, зе мљу и ва здух). Ова пра-
жње ња мо гу до ве сти до про фе си о нал ног из ла га ња и из ла га ња жи вот не сре ди не 
ток сич ним хе ми ка ли ја ма и по том и здрав стве ним ри зи ци ма ко ји мо гу има ти 
ути ца ја на рад ни ке ко ји се ба ве тре ти ра њем от па да, це ло куп ну по пу ла ци ју и 
жи вот ну сре ди ну.

Са не а де кват ним ме наџ мен том, ри зи ци од ин фек ци ја оп ста ју, нај ви ше у 
про фе си о нал ним кру го ви ма тј. код рад ни ка ко ји ру ку ју от па дом или ра де на 
ин це не ра то ри ма.

Ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље има ју во де ћу уло гу у ру ко во ђе њу от-
па дом у здрав стве ном си сте му. Ове ак тив но сти се од но се на сле де ће (14):

из ра да и пу бли ко ва ње при руч ни ка за ру ко во ди о це у ме наџ мен ту ме-1. 
ди цин ским от па дом у здрав стве ним уста но ва ма, еду ка ци ја; 
по ди за ње зна ча ја си сте ма ру ко во ђе ња ме ди цин ским от па дом на на-2. 
ци о нал ни ни во;
фор ми ра ње ба за по да та ка у ин сти ту ти ма и за во ди ма за јав но здра вље, 3. 
ко је су ре ле вант не за ме наџ мент ме ди цин ским от па дом, пре ма ни воу 
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ри зи ка (по себ но за хо спи тал не уста но ве, при мар ну здрав стве ну за-
шти ту, ла бо ра то ри је и са ме ин сти ту те и за во де за јав но здра вље); 
те сти ра ње јеф ти ни их про це ду ра у ме наџ мен ту ме ди цин ског от па-4. 
да;
са ста вља ње упут ства за от кла ња ње кр ви и ке са са кр вљу;5. 
про мо ви са ње упо тре бе про ду ка та здрав стве них про це ду ра ко је во де 6. 
сма ње њу про дук ци је от па да и ма ње опа сног от па да.
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зна Чај кон ти нУ и ра не кон тро ле 
Ме ди цин Ског от па да за  

Спре Ча ва Ње Ши ре Ња ин Фек тив ног 
аген Са У Бол ниЧ кој Сре ди ни

проф. др дра го љуб Ђо кић

Увод

Ве ћи на от па да ко ји на ста је у здрав стве ном си сте му ни је опа сни ја од обич-
ног от па да из до ма ћин ства, ме ђу тим, по је ди не вр сте тог от па да мо гу пред ста-
вља ти ви сок ри зик по здра вље. То укљу чу је за ра зан от пад (15 до 25% од укуп ног 
от па да из здрав стве них уста но ва), у ко ме су са др жа ни оштри пред ме ти и игле 
(1%), те ле сни де ло ви, ор га ни и тки ва (1%), хе миј ски и фар ма це ут ски от пад 
(3%) и ра ди о ак тив ни и ци то ток сич ни от пад, по ло мље ни тер мо ме три (ма ње 
од 1%) (1). 

Го ди не 2002. СЗО је спро ве ла ис та ра жи ва ње у 22 зе мље у раз во ју и та да 
је утвр ђе но да од 18 до 64% здрав стве них уста но ва ни је ко ри сти ло аде кват не 
ме ре у ру ко во ђе њу ме ди цин ским от па дом (2).

Сход но За ко ну о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 125/04) здрав стве не уста но ве, при ват на здрав стве на прак са 
и со ци јал не уста но ве у ко ји ма се оба вља и здрав стве на де лат ност, ду жне су да 
спро во де од го ва ра ју ће струч не, ор га ни за ци о не и дру ге про пи са не ме ре ра ди 
спре ча ва ња по ја ве, ра ног от кри ва ња и су зби ја ња за ра зних бо ле сти уну тар 
уста но ве, тј. бол нич ке ин фек ци је. Не бе збед но по сту па ње са за ра зним ме ди-
цин ским от па дом мо же да во ди у ши ре ње ин фек тив ног аген са у бол нич кој 
сре ди ни, угро жа ва ње здра вља осо бља и па ци је на та, а не про пи сно по сту па ње 
са хе миј ским и фар ма це ут ским от па дом мо же во ди ти у ства ра ње ре зи стент-
них со је ва ми кро ор га ни за ма, што пред ста вља све ве ћи про блем гло бал них 
раз ме ра. 

На осно ву број них ис тра жи ва ња, по сто ји ве ли ки број ин фек тив них аге на-
са ко ји се мо гу ши ри ти у бол нич ким усло ви ма услед не про пи сног спро во ђе ња 
здрав стве них про це ду ра у ле че њу и не зи па ци је на та, као и ло шег одр жа ва ња 
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опре ме, рад не сре ди не и за јед нич ких про сто ри ја, као и услед кр ше ња про це-
ду ра у пра вил ном од ла га њу ме ди цин ског от па да. 

ин Фек тив ни от пад

Ин фек тив ни от пад са др жи ин фек тив не че сти це (бак те ри је, ви ру се, па-
ра зи те или гљи ви це) у кон цен тра ци ја ма до вољ ним да иза зо ву обо ље ње код 
до ма ћи на (3). Ту спа да ју:

кул ту ре и сто ко ви ин фек тив них аге на са из ла бо ра то ри ја;•	
от пад по сле опе ра ци ја и аутоп си ја на бо ле сни ци ма са за ра зним бо-•	
ле сти ма (нпр. тки ва, ма те ри јал или опре ма ко ја је би ла у кон так ту са 
кр вљу или дру гим те ле сним теч но сти ма);
от пад од за ра зних бо ле сни ка у изо ло ва ним бол нич ким со ба ма (нпр. •	
екс кре ти, гној са ин фи ци ра них ра на или ра на од опе ра ци ја, оде ћа 
бла го на то пље на кр вљу или дру гим те ле сним теч но сти ма), овој гру пи 
при па да ју и ХИВ (+) па ци јен ти ко ји се оба ве зно вак ци ни шу од свих 
за ра зних бо ле сти, не жи вим вак ци на ма;
от пад од па ци је на та ко ји иду на хе мо ди ја ли зу (нпр. опре ма за ди ја ли-•	
зу као што су ту бе и фил те ри, пе шки ри, пре кри ва чи, ке це ље, ру ка ви-
це, ла бо ра то риј ски ман ти ли); па ци јен ти ко ји иду на хе мо ди ја ли зу су 
за ко ном оба ве зни да бу ду вак ци ни са ни про тив хе па ти ти са Б;
за ра же не жи во ти ње из ла бо ра то ри ја;•	
оста ли ин стру мен ти и ма те ри ја ли ко ји су би ли у кон так ту са за ра же-•	
ним љу ди ма или жи во ти ња ма.

Кул ту ре тки ва и сто ко ви су из у зет но ин фек тив ни аген си, от пад од аутоп-
си ја, де ло ви те ла жи во ти ња, и дру ге вр сте от па да ко ји су ино ку ли ра ни, ин фек-
тив ни или у кон так ту са аген си ма на зва ни су ви со ко за ра зни от пад.

Ме ди цин ски от пад је ре зер во ар по тен ци јал но опа сних ми кро ор га ни за ма 
ко ји мо гу за ра зи ти бо ле сни ке у здрав стве ним уста но ва ма, ме ди цин ске рад-
ни ке и ста нов ни штво у ло кал ној за јед ни ци, пре ко жи вот не сре ди не за га ђе не 
ме ди цин ским от па дом (4). 

Од су ство ме наџ мен та за ру ко ва ње от па дом, ма њак убе ђе ња о ри зи ци ма и 
опа сно сти ма за здра вље љу ди, не до ста так при хо да и ло ша кон тро ла по сту па ња 
са от па дом су нај че шћи про бле ми ве за ни за ме ди цин ски от пад (5). 

Мно ге зе мље не ма ју спе ци фич ну ре гу ла ти ву или не ис ти чу да је глав на 
по тре ба пра вил но рас по ре ђи ва ње од го вор но сти за по себ но ру ко ва ње и од ла-
га ње ме ди цин ског от па да (6). 
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кли ниЧ ки Син дро Ми и Ста Ња по год ни за  
Ши ре Ње У Бол ниЧ кој Сре ди ни 

Ди а ре ја, као по сле ди ца ин фек тив ног аген са, мо же би ти иза зва на свим 
црев ним узроч ни ци ма, нај че шћи и нај о па сни ји у здрав стве ној уста но ви су 
ши га ток син ко ји про ду ку је Esche ri hia co li, укљу чу ју ћи сој О157:Х7, Ro ta vi-
rus, Crsptosporidium, Gi ar dia. У слу ча ју да је у пи та њу Нор во ви рус, по треб но је 
но ше ње ма ске код чи шће ња за пр ља них по вр ши на по вра ће ним са др жа јем и 
сто ли цом обо ле лих. 

Ако је ди а ре ја по сле ди ца ан ти би от ске те ра пи је, по тен ци јал но опа сан 
агенс за ши ре ње је Clo stri di um dif fi ci le, у ли те ра ту ри има по да та ка да се ши рио 
у бол нич кој сре ди ни пре ко за јед нич ког са пу на за пра ње ру ку (7).

ин фек ци је ре спи ра тор ног трак та се мо гу ши ри ти све же за га ђе ним пред-
ме ти ма, рад ним по вр ши на ма и ме ди цин ском опре мом пре ко из лу че ви на из 
ре спи ра тор ног трак та обо ле лих, као и не про пи сног од ла га ња ис ко ри шће них 
па пир них ма ра ми ца и дру гог ма те ри ја ла ко ји је био у кон так ту са ре спи ра-
тор ним се кре том обо ле лих, али и ка да је не ре дов но одр жа ва ње оп ште и лич не 
хи ги је не, ка ко па ци је на та, та ко и осо бља. На овај на чин мо же до ћи до ши ре ња 
Ne is se ria me nin gi ti dis, En te ro vi ru ses, Ha e mophylus in flu en zae, Va ri cel la, Ade no vi rus. 
Код на ро чи то те шких хе мо ра гич ких гро зни ца, ве о ма опа сних за бол нич ко 
ши ре ње нео п ход на је за шти та ли ца и очи ју здрав стве них рад ни ка у изо ла ци ји 
где је оба ве зно сме штен па ци јент (8). 

ри зик од мул ти ре зи стент них ми кро ор га ни за ма за пре но ше ње у бол нич-
кој сре ди ни је ви сок у ми кро би о ло шким ла бо ра то ри ја ма у скло пу бол ни це, код 
не бе збед ног по сту па ња са ма те ри ја лом и ме ди цин ским от па дом у ла бо ра то-
ри ји. По тен ци јал ни из во ри су и па ци јен ти са ра на ма, хро нич ним ури нар ним 
ин фек ци ја ма и ре зи стент ним со је ви ма ста фи ло ко ка и ту бер ку ло зе, ако се 
не во ди ра чу на о из лу че ви на ма, тј. се кре ти ма и екс кре ти ма ових па ци је на-
та, као и про пи сном одр жа ва њу ме ра асеп се и ан ти сеп се све га што је би ло у 
кон так ту са па ци јен ти ма но си о ци ма рез стент них со је ва ми кро ор га ни за ма, 
као и про пи сно ру ко во ђе ње ме ди цин ским и не ме ди цин ским от па дом од ових 
па ци је на та (9).   

УСло ви ко ји по го дУ јУ Ши ре ЊУ ин Фек ци је У  
аМ БУ лан та Ма

Здрав стве ни рад ни ци тре ба да бу ду до бро еду ко ва ни о на чи ни ма ши ре ња 
ин фек тив ног аген са у здрав стве ној уста но ви по ли кли нич ког ти па, где је ри зик 
ма њи у од но су на бол ни цу, али и да ље по сто ји и зах те ва пер ма нент но спро во-
ђе ње ак тив но сти по про це ду ра ма (10). 
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Здрав стве ни рад ни ци тре ба да зна ју тех ни ке спре ча ва ња ши ре ња ин фек-
ци је у сво јој уста но ви, пра те ћи пи са не про це ду ре и во ди че за сва ку ак тив ност. 
Во ди че тре ба ино ви ра ти на сва ке две го ди не, тре ба да су до ступ ни сви ма и са 
свим но вим при сту пи ма тре ба упо зна ва ти за по сле не кроз кон ти ну и ра ну до-
е ду ка ци ју, што укљу чу је и зна ња о ме ра ма де кон та ми на ци је, дез ин фек ци је и 
сте ри ли за ци је (11).

У по ли кли нич ким уста но ва ма у нај ве ћем ри зи ку су ам бу лан те за ле че ње 
де це. Мо ра ју да има ју гра ђе вин ску и пер со нал ну се па ра ци ју за де цу ко ја ве-
ро ват но бо лу ју од за ра зних бо ле сти и одво јен део за де цу ко ја има ју су пре си ју 
иму ног си сте ма из би ло ког раз ло га (12).

Че ка о ни це тре ба увек да бу ду опре мље не за спро во ђе ње ре спи ра тор не хи-
ги је не (па пир не ма ра ми це, кан те за од ла га ње от па да са по клоп цем, мо кри чвор 
са те ку ћом во дом и теч ним са пу ном, па пир ни убру си за бри са ње ру ку, у са ни-
тар ном чво ру обез бе ди ти ви ше пу та днев но чи шће ње, пра ње и дезнфек ци ју.

Одво ји ти по себ но са ни тар ни чвор за па ци јен те и осо бље.
Сви здрав стве ни рад ни ци мо ра ју спро во ди ти хи ги је ну ру ку пре кон так та 

и по сле кон так та са па ци јен том, пре па ра ти на ба зи ал ко хол ног ге ла мо ра ју 
ру тин ски да се ко ри сте. Пра ње ру ку те ку ћом во дом и теч ним са пу ном тре ба 
оба вља ти код кон так та са кр вљу и дру гим те ле сним теч но сти ма (4).

Здрав стве ни рад ни ци тре ба да бу ду ре дов но вак ци ни са ни од свих за ра зних 
бо ле сти за ко је по сто ји вак ци на.

По себ но тре ба по зна ва ти све тех ни ке за шти те од ши ре ња ин фек ци је код 
пла си ра ња вен ских ка те те ра.

Игле и оштре пред ме те тре ба ко ри сти ти са ве ли ким опре зом и до брим 
по зна ва њем тех ни ке ра да.

Кон теј не ри за њи хо во од ла га ње мо ра ју би ти од мах уз ме сто па рен те рал ног 
да ва ња ле ко ва, ве не пунк ци ја, об ра де ра на и дру гих ма ни пу ла ци ја са кр вљу и 
ткив ним теч но сти ма.

Кон теј не ри за од ла га ње от па да мо ра ју би ти ван до ма ша ја де це у ам бу-
лан ти.
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зна Чај кон тро ле Ме ди цин Ског 
от па да У оЧУ ва ЊУ жи вот не  

Сре ди не

Мр сци. мед. Љуп ка јан ко вић,  
ди пло ми ра ни би о логме ди цин ски еко лог

Увод

Ак тив но сти здрав стве ног си сте ма до во де до про дук ци је от па да ко ји мо-
же до ве сти до не же ље них здрав стве них ефе ка та, ка ко код са мих здрав стве-
них рад ни ка, та ко и код па ци је на та и код ста нов ни штва, из ван здрав стве них 
уста но ва. Ве ћи на тог от па да ни је опа сни ја од обич ног от па да из до ма ћин ства, 
ме ђу тим, по је ди не вр сте тог от па да мо гу пред ста вља ти ви сок ри зик по здра-
вље. То укљу чу је за ра зан от пад (15 до 25% од укуп ног от па да из здрав стве них 
уста но ва), у ко ме су са др жа ни оштри пред ме ти и игле (1%), те ле сни де ло ви, 
ор га ни и тки ва (1%), хе миј ски и фар ма це ут ски от пад (3%) и ра ди о ак тив ни и 
ци то ток сич ни от пад, по ло мље ни тер мо ме три (ма ње од 1%) (1). 

2002. го ди не СЗО је спро ве ла ис та ра жи ва ње у 22 зе мље у раз во ју и у ра-
спо ну од 18 до 64% здрав стве них уста но ва ни је ко ри сти ло аде кват не ме ре у 
ру ко во ђе њу ме ди цин ским от па дом (2).

Не про пи сно ру ко во ђе ње ме ди цин ским от па дом, ван здрав стве них уста-
но ва, са мо по се би мо же до ве сти до ри зи ка по здра вље ста нов ни штва. Би ло да 
се ра ди о ма лим здрав стве ним уста но ва ма или о ве ли ким кли нич ким цен три-
ма, не а де кват на ин фра стре ук ту ра, по себ но ка да се ра ди о ин це не ра то ри ма, 
мо же до ве сти до за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Ин це не ра то ри ма лог ка па ци-
те та че сто ра де на тем пе ра ту ри ис под 800ºC што мо же до ве сти до про дук ци је 
ди ок си на, фу ра на или дру гих ток сич них по лу та на та у ви ду пра ши не ко ја се 
мо же ра се ја ва ти. Тран спорт ме ди цин ског от па да у цен тра ли зо ва не уста но ве за 
от кла ња ње от па да, та ко ђе, мо же до ве сти до угро жа ва ња жи вот не сре ди не (3). 
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Ба лан Си ра Ње ри зи коМ У рУ ко во Ђе ЊУ  
Ме ди цин СкиМ от па доМ

До дат ни ри зик по здра вље ста нов ни штва од за ра зног ме ди цин ског от па да 
пред ста вља ду го трај на из ло же ност ни ским вред но сти ма ди ок си на и фу ра на, 
ко ја мо же да до ве де до оште ће ња иму ног си сте ма, раз ви ја ња оште ће ња нер вног 
си сте ма, ен до кри ног си сте ма и ре про дук тив них функ ци ја.

Ин тер на ци о нал на аген ци ја за ис тра жи ва ње ра ка (ИАРЦ) кла си фи ку је 
ди ок син као по зна ти ху ма ни кан це ро ген. Број не по пу ла ци о не сту ди је су до-
ка за ле ток сич ност ди ок си на и фу ра на, ка ко у про фе си о нал ној из ло же но сти, 
та ко и код ин ду стриј ских ак ци де на та. 

Ма ло је сту ди ја ко је су до ка за ле да хро нич на из ло же ност ни ским до за ма 
ди ок си на и фу ра на иза зи ва рак код љу ди. Кван ти та тив на про це на ути ца ја ди-
ок си на и фу ра на на људ ско здра вље у све ту ни је мо гу ћа због не по у зда но сти по-
да та ка у ве ли ком де лу све та, услед не по сто ја ња над зо ра у жи вот ној сре ди ни.

У по след њих 10 го ди на, мно ге зе мље Европ ске уни је су до не ле стро же 
про пи се и про це ду ре за ка па ци те те ин це не ра то ра, са мим тим и еми си ју ди-
ок си на и фу ра на у спо ља шњу сре ди ну, што је до ве ло до сиг ни фи кант ног па да 
кон цен тра ци је ових суп стан ци у ва зду ху.

СЗО је утвр ди ла ли ми те за ко ли чи ну ди ок си на и фу ра на у спо ља шњој 
сре ди ни ко ји се то ле ри шу, али не и за њи хо ву еми си ју, што је пре пу ште но на-
ци о нал ној ре гу ла ти ви (4). 

ко ра ци ка УСа вр Ша ва ЊУ (по БоЉ Ша ЊУ)  
Ме наџ Мен та Ме ди цин Ског от па да

Из град ња ра зу мљи вог си сте ма за ру ко ва ње и од ла га ње ме ди цин ског •	
от па да, од ре ђи ва ње и рас по ре ђи ва ње од го вор но сти, одо бра ва ње по-
себ них при хо да за спро во ђе ње си сте ма у прак си. То је дуг про цес и 
одр жа ван по ступ ним ко ра ци ма.
По ди за ње све сти о ри зи ци ма ве за ним за ме ди цин ски от пад и по тре ба •	
за без бед но сним ме ра ма у прак си.
Се лек ци ја от па да на онај ко ји не угро жа ва жи вот ну сре ди ну и от пад •	
ко ји зах те ва при ме ну без бед них ме ра у ме наџ мен ту, за за шти ту љу ди 
од опа сно сти при са ку пља њу, ру ко ва њу, скла ди ште њу, тр тан спор ту и 
тре ти ра њу или од ла га њу ме ди цин ског от па да. 

ак тив но сти и ис хо ди пла ни ра не од стра не сзо су:
пу бли ка ци ја при руч ни ка ру ко во ди ла ца у ме наџ мен ту ме ди цин ског 1. 
от па да у ин сти ту ти ма/за во ди ма за јав но здра вље; 
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по ди за ње си сте ма ме ди цин ског от па да на на ци о нал ни ни во;2. 
фор ми ра ње ба зе по да та ка ко је су ко ри сне за ме наџ мент ме ди цин ског 3. 
от па да на ме њен зе мља ма у раз во ју;
те сти ра ње јеф ти ни их про це ду ра у ме наџ мен ту ме ди цин ског от па-4. 
да;
са ста вља ње упут ства за от кла ња ње кр ви и ке са са кр вљу;5. 
при лаз за про мо ви са ње упо тре бе про ду ка та здрав стве них ак тив но сти 6. 
ко је во де сма ње њу про дук ци је от па да и ма ње опа сан от пад.

прин ци пи по ли ти ке рУ ко во Ђе Ња Ме ди цин СкиМ 
от па доМ

Ак тив но сти СЗО у ру ко во ђе њу ме ди цин ским от па дом су ор јен ти са не сле-
де ћим прин ци пи ма:

пре вен ци ја здрав стве них ри зи ка по ве за них са из ло же но шћу ме ди цин-•	
ском от па ду, ка ко здрав стве них рад ни ка, та ко и ста нов ни штва, до-
след ном про мо ци јом по ли ти ке ру ко во ђе ња ме ди цин ским от па дом;
по др шка гло бал них на по ра за сма ње ње ко ли чи не ток сич них ма те ри ја •	
ко је се осло ба ђа ју у ат мос фе ру, у ци љу ре дук ци је бо ле сти;
по др шка Сток холм ској кон вен ци ји за ду го трај не ор ган ске за га ђи ва че •	
(ПОПс); 
по др шка Ба зел ској кон вен ци ји о ха зар ди ма и дру гом от па ду;•	
сма њи ва ње из ло же но сти ток сич ним за га ђи ва чи ма из про це са са го-•	
ре ва ња, кроз про мо ци ју од го ва ра ју ће прак се за ви со ке тем пе ра ту ре 
у ин це не ра то ри ма.

Стра те ги је

 У ци љу бо љег раз у ме ва ња про бле ма ру ко во ђе ња ме ди цин ским от па-
дом, во дич СЗО пре по ру чу је зе мља ма да спро ве ду про це ну свог си сте ма пре 
до но ше ња би ло ка кве од лу ке, ко је ће се ме то де при ме њи ва ти у здрав стве ним 
уста но ва ма за ру ко во ђе ње ме ди цин ским от па дом. Ин стру мен ти за про це ну 
си сте ма и до но ше ње од лу ка су до ступ ни у во ди чи ма до бре прак се СЗО (3,4). 
Пре по ру чу ју се сле де ће стра те ги је:

крат ко роч на стра те ги ја:
про дук ци ја свих ком по нен ти шпри це ва од пла сти ке ко ја под ле же •	
ре ци кли ра њу;
се лек ци ја ме ди цин ских апа ра та без ПВЦ-а;•	
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иден ти фи ка ци ја и раз ви ја ње оп ци је ре ци кли ра ња где год је то мо гу ће •	
(за пла сти ку, ча ше, ам ба ла жу, итд.);
ис тра жи ва ње и про мо ци ја но вих тех но ло ги ја или ал тер на тив но ин-•	
це не ра ци ја ма лих раз ме ра.

Све док зе мље у тран зи ци ји и зе мље у раз во ју ре ша ва ју про блем ме ди цин-
ског от па да, та ко да има не га ти ван ути цај на жи вот ну сре ди ну и здра вље, про-
цес ин це не ра ци је је при хва тљи ва ак тив ност ако се спро во ди на од го ва ра ју ћи, 
при хва тљив на чин. Кључ ни еле мен ти за при хва тљи ве опе ра ци је ин це не ра ци је 
укљу чу ју ефек тив ну ре дук ци ју от па да, раз два ја ње от па да, по ста вља ње ин це-
не ра то ра да ле ко од на се ља, од го ва ра ју ћи ин же њер ски ди зајн, кон струк ци ју 
ко ја пра ти при хва тљи ве пла ни ра не ди мен зи је, про пи са не опе ра ци је, пе ри о-
дич но одр жа ва ње, об у че но осо бље и ру ко во ди о це.

сред ње роч на стра те ги ја:
да љи на по ри у сма њи ва њу не бе збед них па рен те рал них ин тер вен ци ја •	
у ци љу ре дук ци је ко ли чи не опа сног здрав стве ног от па да ко ји зах те ва 
да љи трет ман;
ис тра жи ва ње ефе ка та на здра вље код ду го трај не из ло же но сти ни ском •	
ни воу ди ок си на и фу ра на;
про це на здрав стве них ри зи ка упо ре ђу ју ћи ефек те ин це не ра ци је и •	
из ло же но сти ме ди цин ском от па ду.

ду го роч на стра те ги ја:
ефек тив на и кон ти ну и ра на про мо ци ја тех но ло ги ја ко је ни су за сно-•	
ва не на ин це не ра ци ји за за фи нал но од ла га ње ме ди цин ског от па да 
у ци љу пре вен ци је бо ле сти као по сле ди це не бе збед ног ру ко во ђе ња 
ме ди цин ским от па дом и из ло же но сти ди ок си ни ма и фу ра ни ма;
по др шка зе мља ма у раз во ју у из ра ди на ци о нал ног во ди ча за ја сан •	
ме наџ мент ме ди цин ским от па дом;
по др шка зе мља ма у до но ше њу и им пле мен та ци ји на ци о нал ног пла на, •	
по ли ти ци и из ра ди за кон ске ре гу ла ти ве за ме ди цин ски от пад;
про мо ци ја прин ци па у за шти ти жи вот не сре ди не од штет ног деј ства •	
ме ди цин ског от па да сход но Ба зел ској кон вен ци ји;
по моћ у ало ка ци ји ху ма них и фи нан сиј ских ре сур са за без бед но ру-•	
ко во ђе ње ме ди цин ским от па дом. 
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Ба зел Ска кон вен ци ја

 У Ба зел ској кон вен ци ји се пре ци зи ра ју усло ви тран спор та опа сних ма-
те ри ја, на на чи не ко ји ма ће се сма њи ти ри зик од оште ће ња спо ља шње сре ди не 
то ком пре но ше ња опа сног те ре та, спре ча ва ње пре ба ци ва ња опа сних ма те ри ја 
из раз ви је них зе ма ља у зе мље у раз во ју без кон тро ле и сма њи ва ње ко ли чи не 
ток сич них ма те ри ја ко је се мо гу пре во зи ти у јед ном тур ну су. Ба зел ска кон-
вен ци ја је би ла отво ре на за пот пи си ва ње у пе ри о ду од 1989. до 1992. го ди не, 
пот пи са ле су је 172 др жа ве, али је САД, Ха и ти и Ав га ни стан до да нас ни су ра-
ти фи ко ва ли.
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Бо ле Сти ко је Се пре но Се пУ теМ 
кр ви и не Сте рил ниМ ин СтрУ Мен
ти Ма, пра вил но ко ри ШЋе Ње за
Штит не опре Ме и иМУ ни за ци ја 
Ме ди цин Ског оСо БЉа под ри зи

коМ

прим. др сци. мед. Ми ла ву чићјан ко вић,  
епи де ми о лог

епи де Ми о ло Шке ка рак те ри Сти ке Бо ле Сти ко је 
Се пре но Се пУ теМ кр ви 

Број узроч ни ка за ра зних бо ле сти ко је се мо гу ин тер ху ма но пре не ти и 
пу тем кр ви, би ло пре ко тран сфу зи је кр ви и де ри ва та кр ви, би ло то ком ме ди-
цин ских про це ду ра, не по што ва њем пра ви ла стру ке, ни је ве ли ки, реч је о ХИВ/
АИДС, хе па ти ти су Б (ХБВ), хе па ти ти су Ц (ХЦВ) и хе па ти ти су Д (ХДВ). Овај пут 
пре но са је ве о ма зна ча јан има ју ћи у ви ду те жи ну обо ље ња ко је на ве де ни ви-
ру си иза зи ва ју и до ступ ност вр ло ефи ка сних ме ра пре вен ци је.

Бо ле Сти Хив/аидС

Бо ле сти АИДС-а су те шко, по жи вот опа сно кли нич ко ста ње, ко је је пр ви 
пут, као по се бан кли нич ки ен ти тет пре по зна то 1981. го ди не. То је ка сни ста-
ди јум ин фек ци је ХИВ-ом, ко ји ре зул ти ра у про гре сив ном уни шта ва њу иму ног 
и дру гих си сте ма ор га на, укљу чу ју ћи и ЦНС.

Глав на ка рак те ри сти ка бо ле сти АИДС-а је гу би так це лу лар ног иму ни те та 
ко ји до во ди до опор ту ни стич ких ин фек ци ја. Те жи на ка сних опор ту ни стич-
ких ин фек ци ја је у ди рект ној ко ре ла ци ји са сте пе ном дис функ ци је иму ног 
си сте ма. 
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Про це нат ХИВ ин фи ци ра них код ко јих ће се на кра ју раз ви ти АИДС ни је 
пре ци зно по знат. Код 15 до 20% ин фи ци ра них, кли нич ка сли ка се раз ви ја по-
сле 5 го ди на, код око 50% у ро ку од 7 до 10 го ди на (1).

Ру тин ским ко ри шће њем ан ти ви ру сне и про фи лак тич ке те ра пи је за пре-
вен ци ју опор ту ни стич ких ин фек ци ја, код 70% ин фи ци ра них про ду жа ва пре-
жи вља ва ње на 15 го ди на. Ле та ли тет је вр ло ви сок, 80 до 90% обо ле лих је умр ло 
у ро ку од 3 до 5 го ди на на кон по ста вља ња ди јаг но зе.

Је ди ни ре зер во ар ви ру са је чо век. Ин ку ба ци ја ши ро ко ва ри ра, иако вре-
мен ски пе ри од од ин фек ци је до ства ра ња ан ти те ла про сеч но из но си је дан до 
шест ме се ци, пе ри од от кри ва ња ХИВ ин фек ци је до ди јаг но зе АИДС-а ва ри ра 
од 1 до 10 го ди на. Пе ри од за ра зно сти тра је од по чет ка ХИВ ин фек ци је до кра ја 
жи во та. 

Осе тљи вост на ин фек ци ју је оп шта, пол, ра са и уз раст не ути чу на при јем-
чи вост ор га ни зма за овај ви рус.

Пре но ше ње ХИВ-а се не оства ру је уоби ча је ним со ци јал ним кон так ти ма. 
Ри зик за ра жа ва ња но се је ди но сек су ал ни кон так ти и екс по зи ци ја кр ви и тки-
ви ма ин фи ци ра них (2,3). Пу те ви пре но ше ња ХИВ-а су исти као пу те ви пре-
но ше ња ви ру сног хе па ти ти са Б, као што су кон та ми ни ра не игле и шпри це ви, 
тран сфу зи ја ин фи ци ра ном кр ви или ком по нен те кр ви (ри зик ко ји је тре ба ло да 
бу де ели ми ни сан скри нин гом да ва ла ца кр ви, уве де ним у Ср би ју као за кон ска 
оба ве за 1987. го ди не) (4).

У Ср би ји је за ко ном оба ве зна при ја ва АИДС-а од 1985. го ди не. Пр ви слу-
ча је ви бо ле сти би ли су уне ти пре ко на ших гра ђа на, ко ји су би ли ин фи ци ра ни 
то ком бо рав ка у ино стран ству (5).

У пе ри о ду од 1985. до1992. го ди не, ин тра ве но зни нар ко ма ни су би ли во-
де ћа ри зич на гру па, у укуп ном обо ље ва њу су уче ство ва ли са 48,7%. По сле 
1992. го ди не, ра сте уче шће сек су ал ног пу та пре но ше ња и до 50%. Ана ли зом 
тран сми си је свих обо ле лих до 2008. го ди не, уче шће за ра же них пре ко кр ви и 
крв них де ри ва та је ма ло (8,3% код хе мо фи ли ча ра). Оно што за бри ња ва, то је 
по вре ме но от кри ва ње ХИВ ин фек ци је пре не те пу тем кр ви и крв них де ри ва та 
и по ред за кон ски оба ве зног те сти ра ња кр ви да ва ла ца (6,7).

У пе ри о ду од 1985. до 2008. го ди не укуп но је обо ле ло 1.436 ли ца, а умр ло 
945. Код гру пе хе мо фи ли ча ра и при ма ла ца кр ви и де ри ва та кр ви, обо ле ло је 
119 ли ца, а 92 су умр ла (8).

ви рУ Сни Хе па ти ти Си Б, ц и д

Вр ло ма ли број акут них ин фек ци ја иза зва них ви ру сом хе па ти ти са Б и хе-
па ти ти са Ц мо же кли нич ки да се пре по зна. Ик те рич ки об лик бо ле сти има ма ње 
од 10 од сто де це и 30 до 50% од ра слих са акут ном ин фек ци јом хе па ти ти са Б. 
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Код хе па ти ти са Ц око 90% ин фи ци ра них је без симп то ма, али ви сок про-
це нат обо ле лих раз ви ја хро нич ну ин фек ци ју, чак 50 до 80%, од ко јих по ло ви на 
раз ви је ци ро зу је тре или хе па то це лу лар ни кар ци ном.

Те жи на кли нич ке сли ке оба хе па ти ти са иде од ина па рент них об ли ка ко ји 
се от кри ва ју слу чај но, ла бо ра то риј ским те сто ви ма, до фул ми нант них, фа тал-
них об ли ка акут не не кро зе је тре, са ле та ли те том око 1% код хо спи та ли зо ва них 
бо ле сни ка.

Ин ку ба ци о ни пе ри од за хе па ти тис Б из но си 45 до 180 да на, про сеч но 60 
до 90 да на. Утвр ђе на је по ја ва ХБсАг по сле две не де ље, не ка да и 6 до 9 ме се ци, 
у за ви сно сти од бро ја ви ру са у ин фек тив ној до зи, на чи на пре но ше ња и ка рак-
те ри сти ка до ма ћи на (1).

Ин ку ба ци о ни пе ри од за хе па ти тис Ц је кра ћи и из но си 2 не де ље до 6 
ме се ци, про сеч но од 6 до 9 не де ља. Не ма по да та ка о пре жи вља ва њу ви ру са 
хе па ти ти са Ц у спо ља шњој сре ди ни, али се сма тра да спољ на сре ди на кон та-
ми ни ра на кр вљу ко ја са др жи ви рус хе па ти ти са Ц не пред ста вља зна ча јан ри зик 
тран сми си је у здрав стве ним уста но ва ма.

Ин фек ци ја хе па ти ти сом Д је увек по ве за на са ин фек ци јом хе па ти ти са Б, 
или као исто вре ме на ин фек ци ја, или се по ја вљу је код обо ле лих са хро нич ном 
ХБВ ин фек ци јом. Ин ку ба ци ја из но си око 2 до 8 не де ља. Сту ди је у Евро пи и 
САД по ка зу ју да се 25 до 50% фул ми нант них об ли ка хе па ти ти са Б де ша ва уз 
при су ство ви ру са хе па ти ти са Д (1).

Је ди ни ре зер во ар ви ру са хе па ти ти са Б, Ц и Д је чо век. Ви рус хе па ти ти са 
Б је вр ло от по ран и пре жи вља ва пре ко 7 да на у спо ља шњој сре ди ни. На ла зи 
се у свим се кре ти ма и екс кре ти ма, али се је ди но за крв, пљу вач ку, спер му и 
ва ги нал ни се крет утвр ди ло да су за ра зни. Пре но ше ње ви ру са мо гу ће је тран-
сфу зи јом кр ви и де ри ва ти ма кр ви, за јед нич ким ко ри шће њем шпри це ва и ига-
ла, хе мо ди ја ли зом, аку пунк ту ром, те то ви ра њем и убо ди ма иглом и по вре дом 
дру гим оштрим ин стру мен ти ма ко ји се ко ри сте у здрав стве ним уста но ва ма. 
Сек су ал но и пе ри на тал но пре но ше ње је ре зул тат екс по зи ци је слу зо ко же ин-
фек тив ној кр ви и те ле сним теч но сти ма. Пут пре но ше ња хе па ти ти са Д је сли-
чан као код хе па ти ти са Б.

До ми нан тан пут пре но са хе па ти ти са Ц је па рен те рал ни, пре уво ђе ња 
те сти ра ња кр ви да ва ла ца, био је нај че шћи узроч ник пост тран сфу зи о ног хе-
па ти ти са. Пре но ше ње ви ру са при ли ком сек су ал ног кон так та и вер ти кал ни 
пре нос са мај ке на де те је мо гућ, али је за не мар љи вог зна ча ја у од но су на па-
рен те рал ни пут.

Ви ру сни хе па титс Б је рас про стра њен ши ром све та, СЗО про це њу је да је 
ви ше од 2 ми ли јар де љи ди за ра же но овим ви ру сом, а да је 350 ми ли о на хро-
нич них но си ла ца ви ру са. Сва ке го ди не око ми ли он љу ди умре од по сле ди ца 
хе па ти ти са Б, а пре ко 4 ми ли о на го ди шње се ин фи ци ра са ХБВ.
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У еко ном ски раз ви је ним зе мља ма да нас се ХБВ нај че шће пре но си пол ним 
пу тем, док је у зе мља ма у раз во ју још увек во де ћи пут пре но са пре ко не сте рил-
ног ме ди цин ског ма те ри ја ла. У про шло сти су у ви со ком ри зи ку би ли при ма о ци 
кр ви и крв них де ри ва та. У зе мља ма ко је су уве ле пре тран сфу зи о ни скри нинг 
кр ви, овај ри зик је прак тич но ели ми ни сан, ме ђу тим, још увек је при су тан у 
не ким зе мља ма у раз во ју (9).

Пре ма про це на ма СЗО, 130 до 170 ми ли о на ли ца у све ту је хро нич но ин-
фи ци ра но хе па ти ти сом Ц (2 до 3% по пу ла ци је, на Сред њем ис то ку и до 12%). 
У Евро пи је на хе па ти тис Ц се ро ло шки по зи тив но око 8.9 ми ли о на ли ца.

СЗО Про це њу је да је око 10 ми ли о на ли ца ин фи ци ра но хе па ти ти сом Д. 
От кри ве не су епи де ми је у Бра зи лу, Ко лум би ји и Ве не цу е ли. Епи де ми о ло шке 
ка рак те ри сти ке овог ви ру са се по кла па ју са ХБВ. Нај ве ћи ри зик за ин фек ци ју 
је у ен дем ским под руч ји ма ХБВ, има ју ћи у ви ду да вак ци на про тив хе па ти ти са 
Б пру жа за шти ту и про тив хе па ти ти са Д, а у зе мља ма где се спро во де све ме ре 
за шти те про тив ХБВ до шло је до па да у обо ље ва њу и код ХДВ (Грч ка, Ита ли ја, 
Шпа ни ја).

Хе па ти тис Б се у Ср би ји оба ве зно при ја вљу је од 1978. го ди не. Ин ци ден ци-
ја се кре та ла од 1,4 у пр вој го ди ни оба ве зне при ја ве до 15,3 у 1986. на 100.000 
ста нов ни ка. Од по чет ка де ве де се тих го ди на, ин ци ден ци ја има тренд па да и у 
2004. го ди ни из но си ла је 4,29 на 100.000 ста нов ни ка и нај ни жа је у пе ри о ду од 
1978 до 2004. го ди не, али је до 2008. го ди не по но во до шло до бла гог по ве ћа ња 
и у 2008. го ди ни је ин ци ден ци ја из но си ла 4,66 на 100.000 ста нов ни ка (8). 

Во де ћи пу те ви пре но ше ња ХБВ су сек су ал ни кон такт са ин фи ци ра ном 
осо бом, ињек ци о на упо тре ба дро га и ин тра хо спи тал на екс по зи ци ја. Пре ма 
го ди шњем из ве шта ју Ин сти ту та за за шти ту здра вља Ср би је за 2004. го ди ну, 
во де ћи пут пре но са ХБВ су би ле ме ди цин ске ин тер вен ци је (код 31,7% од свих 
ре ги стро ва них), а нај ма ње за сту пљен пут пре но са би ли су ак ци ден ти ме ди-
цин ских рад ни ка (2,16%). У 2008. го ди ни ињек ци о на упо тре ба дро га је би ла пут 
пре но са код 4,7%, сек су ал ни кон такт са ин фи ци ра ном осо бом у 20,9%, ак ци-
ден ти ме ди цин ских рад ни ка код 4,7%, ме ди цин ске ин тер вен ци је (код 14,8%), 
али код 56,9% пут пре но са ХБВ ни је био утвр ђен (8).

Ин ци ден ци ја хро нич ног хе па ти ти са Б у 2004. је из но си ла 2,69, а у 2008. 
го ди ни 3,2 на 100.000 ста нов ни ка. Укуп но је умр ло 10 ли ца (4 од акут ног ХБВ 
и 6 од хро нич ног об ли ка ХБВ). 

Хе па ти ти си Ц и Д се оба ве зно при ја вљу ју од 1996. го ди не. У 2004. го ди ни, 
ин сти ту ти и за во ди за за шти ту здра вља у Ср би ји су ре ги стро ва ли 143 слу ча ја 
акут ног хе па ти ти са Ц (ин ци ден ци ја 1,91), а 169 слу ча је ва у 2008. го ди ни (ин-
ци ден ци ја 2,29). У 2004. го ди ни би ло је 326 слу ча је ва хро нич ног хе па ти ти са Ц 
(ин ци ден ци ја 4,66), а у 2008. го ди ни 540 слу ча је ва (ин ци ден ци ја 7,32). 

Ове не по вољ не тен ден ци је у кре та њу хе па ти ти са су за бри ња ва ју ће, јер је 
хро нич на ин фек ци ја са ви ру си ма хе па ти ти са Б и Ц ва жан фак тор ри зи ка за 



137Прим. др сци. мЕд. ми ла Ву чић-Јан ко Вић, ЕПи дЕ ми о лог 

на ста нак при мар ног хе па то це лу лар ног кар ци но ма. На осно ву про спек тив них 
сту ди ја се про це њу је 100 пу та ве ћи ри зик код хро нич них об ли ка ХБВ и ХЦВ у 
од но су на не ин фи ци ра на ли ца. Пре ва лен ци ја хро нич ног хе па ти ти са Б и Ц је 
не по зна та у Ср би ји, јер се ро е пи де ми о ло шка ис тра жи ва ња у оп штој по пу ла-
ци ји ни ка да ни су ра ђе на. 

Про це не СЗО го во ре да ће 15 до 25% ли ца са хро нич ном ХБВ и ХЦВ ин-
фек ци јом, умре ти од ци ро зе је тре или хе па то це лу лар ног кар ци но ма. Ме ре 
пре вен ци је ХИВ-а и ви ру сних хе па ти ти са Б и Ц мо гу би ти ефи ка сне је ди но у 
усло ви ма пот пу не дру штве не и по ли тич ке по др шке за ре дук ци ју ви со ко ри зич-
ног по на ша ња у це лом ста нов ни штву и ме ђу здрав стве ним рад ни ци ма. 

пра вил но ко ри ШЋе Ње за Штит не опре Ме

У ци љу пру жа ња без бед не здрав стве не услу ге ко ри сни ци ма, као и за шти та 
здра вља здрав стве них рад ни ка, нео п ход но је да сви по ступ ци у то ку ди јаг но-
сти ке, ле че ња и не ге, где се до ла зи у кон такт са кр вљу и те ле сним теч но сти ма, 
бу ду у скла ду са про це ду ра ма асеп се и ан ти сеп се (10).

Оп шта ме ра пре вен ци је пре но ше ња ви ру са ме ђу здрав стве ним рад ни-
ци ма пу тем кр ви је из бе га ва ње про фе си о нал не екс по зи ци је кр ви па ци је на та 
(11,12).

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка је пр ви ко рак у за шти ти 
од пре но ше ња бо ле сти то ком ме ди цин ских про це ду ра, има ју ћи у ви ду да се 
про фе си о нал не екс по зи ци је и ши ре ње ин фек ци ја на па ци јен те де ша ва ју и 
по ред пред у зи ма ња пре вен тив них ме ра (13).

Нео п хо дан је ста лан опрез при ле че њу и не зи свих па ци је на та, тј. сва ку крв 
и дру гу те ле сну теч ност тре ба сма тра ти по тен ци јал но за ра зном. Пре и по сле 
ра да са сва ким па ци јен том по је ди нач но, ру ке тре ба опра ти те ку ћом во дом и 
са пу ном, а опре ма ко ја ће пру жи ти за шти ту здрав стве них рад ни ка од за ра зних 
бо ле сти је оба ве зна и са став ни је део рад них про це ду ра. 

При чи шће њу ин стру ме на та, мо ра ју се но си ти де бље гу ме не ру ка ви це и 
за штит на оде ћа.

Нео п ход на је аде кват на сте ри ли за ци ја свих ме ди цин ских ин стру ме на та 
за ви ше крат ну упо тре бу, по шту ју ћи про пи са не про це ду ре за раз ли чи те ин-
стру мен те и опре му. Пре сте ри ли за ци је се оба вља рас кла па ње ин стру ме на та, 
де таљ но пра ње де тер џен том и дез ин фек ци ја.

Упо тре бу оштрих ин стру ме на та тре ба све сти на нео п ход ну ме ру. При из-
во ђе њу ри зич них про це ду ра тре ба по ста ви ти па ци јен та у по ло жај ко ји обез-
бе ђу је нај бо љу ви дљи вост.

При ва ђе њу кр ви и ши ве њу увек но си ти ру ка ви це. Здрав стве ни рад ни ци 
тре ба да но се ела стич не ру ка ви це, за штит не на о ча ре и дру гу за штит ну опре му 
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у ци љу из бе га ва ња кон та ка та са кр вљу или те ле сним теч но сти ма, по себ но кад 
има ју по да так да је па ци јент но си лац ви ру са ко ји се пре но се пу тем кр ви.

Ела стич не ру ка ви це тре ба да бу ду од го ва ра ју ће ве ли чи не, да при ја ња ју уз 
ша ку, да ни су пре ве ли ке или за те жу, јер у су прот ном мо гу да оме та ју пра ви-
лан рад. За сва ког па ци јен та тре ба ко ри сти ти нов пар ру ка ви ца, јер оне не ма ју 
функ ци ју са мо за за шти ту здрав стве ног рад ни ка, већ и па ци јен та. Прак са у 
на шим здрав стве ним уста но ва ма да се ко ри сти је дан пар ру ка ви ца док се сви 
па ци јен ти у јед ном тур ну су не об ра де, на пр ви по глед до но си уште ду, а у су-
шти ни ви ше стру ко по ве ћа ва тро шко ве ле че ња јер омо гу ћа ва ши ре ње ин тра-
хо спи тал них ин фек ци ја.

Не ма по тре бе да осо бе за ду же не за одр жа ва ње хи ги је не но се тан ке ела-
стич не ру ка ви це и стал но их ме ња ју. Нај бо љи из бор су де бље гу ме не ру ка ви це, 
ко је уз до бро одр жа ва ње мо гу да се ко ри сте ви ше крат но, али мо гу да се ко ри сте 
и ПВЦ ру ка ви це за чи шће ње, пра ње и из но ше ње от па да.

Но ше ње за штит них на о ча ра је вр ло ва жно код ва ђе ња кр ви и пла си ра ње 
ин стру ме на та у вен ски си стем због пр ска ња кр ви и пре но ше ња бо ле сти пре ко 
оч не слу зо ко же.

Рад ни ман ти ли и дру ги за штит ни де ло ви оде ће тре ба да се но се са мо у 
ин тер вен ци ји, код из ла за ка ван рад не про сто ри је тре ба их ски ну ти и по но во 
обу ћи при ли ком по врат ка у ин тер вен ци ју. Тре ба их од мах за ме ни ти ако се 
за пр ља ју кр вљу и дру гим те ле сним теч но сти ма па ци је на та. 

Ва жно је спро во ђе ње асеп тич не са ни тар но-хи ги јен ске прак се у свим про-
це ду ра ма са кр вљу и те ле сним теч но сти ма. По ред ме ха нич ког чи шће ња, нео п-
ход но је и пра ње то плом во дом и де тер џен том, па тек он да спро во ди ти те ку ћу 
дез ин фек ци ју. Че ста прак са да се дез ин фек ци ја при ме њу је од мах, пре пра ња 
је по гре шна јер до во ди до не е фи ка сно сти ак тив не суп стан це у дез ин фек ци о-
ном сред ству. 

Тре ба ко ри сти ти опре му за јед но крат ну упо тре бу ка да је год то мо гу ће, 
укљу чу ју ћи про пи сну дис по зи ци ју ис ко ри шће них шпри це ва, ига ла, по тро-
шног са ни тет ског ма те ри ја ла и сл.

Нај че шћи ри зик за здрав стве не рад ни ке је нео пре зно узи ма ње, ко ри шће ње 
и од ла га ње ига ла и дру гих оштрих ин стру ме на та ко ји ди рект но до ла зе у кон-
такт са кр вљу и те ле сним теч но сти ма па ци је на та. Сма ње ње ри зи ка је мо гу ће 
по што ва њем вр ло јед но став них про це ду ра:

по ста вља ње кон теј не ра за од ла га ње ме ди цин ског от па да бли зу ме ста •	
ин тер вен ци је, та ко да се ис ко ри шће не игле и шпри це ви ба ца ју од мах 
на кон упо тре бе;
ни ка да не вра ћа ти пла стич ни по кло пац на иглу на кон упо тре бе;•	
ни ка да не вра ћа ти иглу на шприц на кон упо тре бе;•	
сва ко ме сто за ин тер вен ци је мо ра има ти соп стве ни кон теј нер за од-•	
ла га ње от па да;
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кон теј не ри су по су де чвр стих зи до ва, от пор них на про ба да ње, са по-•	
клоп цем, у ко ји ма се упо тре бљен ма те ри јал чу ва до де кон та ми на ци је. 
Ни ка да не по ку ша ва ти са би ја ње от па да да би би ло ви ше ме ста;
фи нал но за тво ри ти кон теј нер ка да је ис пу ње но три че твр ти не за пре-•	
ми не;
ни ка да не сор ти ра ти руч но от пад и одва ја ти игле од шпри це ва и дру-•	
гих оштрих пред ме та у ци љу ра ци о нал ни јег ко ри шће ња си гур но сних 
бок се ва.

иМУ ни за ци ја Ме ди цин Ског оСо БЉа под ри зи коМ

Оба ве зна иму ни за ци ја ли ца из ри зич них ка те го ри ја, ме ђу ко ји ма су и 
здрав стве ни рад ни ци, уве де на је у Ср би ју За ко ном о за шти ти ста нов ни ка од 
за ра зних бо ле сти још 1989. го ди не, што укљу чу је пре ек спо зи ци о ну и по стек-
спо зи ци о ну иму ни за ци ју.

Осо бе ко је су у ри зи ку од ин фек ци је ХБВ мо ра ју при ми ти вак ци ну, укљу-
чу ју ћи здрав стве не рад ни ке, као и уче ни ке и сту ден те здрав стве не стру ке ко ји 
у то ку оба вља ња сво је де лат но сти до ла зе у кон такт са кр вљу и кон та ми ни ра ним 
те ле сним тач но сти ма. Ефи ка сна ре ком би нант на вак ци на про тив хе па ти ти са Б 
је до ступ на и пру жа ви со ку за шти ту од ХБВ и ХДВ, да ва њем три до зе (14,15). 

По сле ак ци ден та и екс по ни ра ња кр вљу ко ја је мо жда за ра же на, ако здрав-
стве ни рад ник ни је вак ци ни сан про тив ХБВ, мо ра ју се спро во ди ти сле де ће 
ме ре:

де таљ но пра ње по тен ци јал но за ра же ног де ла те ла то плом во дом и •	
теч ним са пу ном, као и ис пи ра ње из ло же них слу зо ко жа ве ли ком ко-
ли чи ном во де, дез ин фек ци о на сред ства се не пре по ру чу ју;
ак ци дент се при ја вљу је и ре ги стру је у про то ко лу;•	
по треб но је ла бо ра то риј ски ис пи та ти ХИВ, ХБВ и ХЦВ ста тус осо бе •	
чи ја су крв или дру га те ле сна теч ност би ли из вор екс по зи ци је;
ако је па ци јент био по зи ти ван, од мах да ти хи пе ри му ни ХБВ иму но-•	
гло бу лин и пр ву до зу ХБ вак ци не. 
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Упит ник за Са Мо про це нУ  
ФУнк ци о ни Са Ња Ме наџ Мен та 

Ме ди цин Ског от па да

(ба зи ра но на пре по ру ка ма СЗО)

пре вод и при ла го Ђа ва Ње на ШеМ здрав Стве ноМ 
Си Сте МУ Мр Сци. Мед. ЉУп ка јан ко виЋ

1. Бол ни ца (на зив и адре са):                                                                                           

Тип бол ни це:  спе ци ја ли стич ка-оп шта 
     Кли нич ки цен тар (уни вер зи тет ска)

2. Број но вих бо ле сни ка:                         / дан

3. Број от пу ште них бо ле сни ка:                       /дан

4. Број кре ве та:                           /дан
Укљу чу ју ћи: 
(број па ци је на та)                      на                                                       (на зив оде ље ња)

(број па ци је на та)                      на                                                       (на зив оде ље ња)

(број па ци је на та)                      на                                                       (на зив оде ље ња)

(број па ци је на та)                      на                                                       (на зив оде ље ња)

(број па ци је на та)                      на                                                       (на зив оде ље ња)

(На ве сти са мо оде ље ња са нај ве ћом ко ли чи ном по тен ци јал но за ра зног от па да)
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6. Oдвајање, са ку пља ње, скла ди ште ње и ру ко ва ње от па дом (опи ши те украт ко 
шта се де ша ва са от па дом од одва ја ња, ако по сто ји, до ко нач ног осло ба ђа ња)
Оштри пред ме ти                                                                                                            

                                                                                                             

Па то ло шки от пад                                                                                                            

                                                                                                             
 
Ин фек тив ни от пад                                                                                                            

                                                                                                             

Ра ди о ак тив ни от пад                                                                                                            

                                                                                                             

Хе миј ски от пад0                                                                                                            
 
                                                                                                             

Фар ма це ут ски от пад                                                                                                            

                                                                                                             

Хер ме тич ки кон теј не ри                                                                                                            
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7. Осо бље укљу че но у ме наџ мент ме ди цин ског от па да у бол ни ца ма
1. (а) Име но ва ње љу ди од го вор них за ор га ни за ци ју и ме наџ мент са ку пља-
ња, ру ко ва ња, скла ди ште ња и осло ба ђа ње од от па да на ад ми ни стра тив ном 
ни воу бол ни це
                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

(б)  Ква ли фи ка ци је и ни вои обра зо ва ња име но ва них осо ба
                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

(ц) Да ли су има ли обу ку о ме ди цин ском от па ду?   ДА      НЕ
Ако је су, ко ји тип обу ке и ког тра ја ња?
                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

2.  На ве сти број осо ба ко је уче ству ју у са ку пља њу, ру ко ва њу и скла ди-
ште њу ме ди цин ског от па да, њи хо во име но ва ње, тип обу ке, број го ди на 
њи хо вог ис ку ства у овом по слу:

 број име но ва ње тип обу ке број го ди на ис ку ства

3. Да ли ме на џе ри има ју де та љан опис њи хо вих за да та ка?
       ДА       НЕ
4. Да ли су но во за по сле ни ме на џе ри до би ли ин струк ци је?   
    ДА       НЕ

8. Ме наџ мент ме ди цин ског от па да у бол ни ца ма
1. Да ли по сто је би ло ко ји во ди чи у ме наџ мен ту ме ди цин ског от па да у 
бол ни ци?
    ДА       НЕ
Ако по сто је, на ва ди те их и да ли се при ме њу?
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2. По сто ји ли до ку мент ко ји опи су је пра ви ла ме наџ мент ме ди цин ског от-
па да?
    ДА       НЕ

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

Ако по сто ји, на ве ди те не ке де ло ве (или при ло жи те фо то ко пи ју ако је мо-
гу ће):

3. Да ли по сто ји При руч ник? 
а) у Ми ни стар сву здра вља?)   ДА     НЕ
Ако по сто ји, на ве ди те не ке де ло ве:

                                                                                                                                  

(б) у ва шој бол ни ци?    ДА       НЕ
Ако по сто ји, на ве ди те не ке де ло ве:  

                                                                                                                                  

4. (а)Да ли ва ша бол ни ца има Ак ци о ни план ме наџ мен та ме ди цин ског 
от па да?
    ДА       НЕ

(б) Да ли у ва шој бол ни ци по сто ји тим ме на џе ра за ме ди цин ски от пад?
    ДА       НЕ
Ако по сто ји, на ве ди те их пре ма име но ва њу:
     име но ва ње          број

во ђа ти ма                                                                                                       

чла но ви ти ма                                                                                                    

осо бље ко је                                                                                                       
ру ку је от па дом
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5. Да ли су про це ду ре ко лек то ва ња и ру ко ва ња ме ди цин ског от па да на 
раз ли чи тим оде ље њи ма у ва шој бол ни ци ја сно де фи ни са не пре ма ти пу 
от па да?    ДА       НЕ

6. Да ли се од го вор но сти ме наџ мен та ме ди цин ског от па да на ла зе у опи су 
по сла над ле жних осо ба у ва шој бол ни ци (ди рек тор, на чел ни ци, глав на 
ме ди цин ска се стра, бол нич ки ин жи њер, фар ма це ут, глав ни ла бо рант...)?
     ДА       НЕ

1. Ка ко су по сто је ћи са ку пља ње, ру ко ва ње и осло ба ђа ње от па да де фи ни-
са ни у опи су по сла осо бља за ду же ног за ове по ступ ке тре ти ра ња ме ди-
цин ског от па да?   

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

ко ри ШЋе на ли те ра тУ ра за кре и ра Ње Упит ни ка

McKib ben et al. He al thca re In fec tion Con trol Prac ti ces Advi sory Com mit tee. 1.) 
AJIC, Vol. 33 No.4:217–226, 2009.
WHO. Sa fe he alth-ca re wa ste ma na ge ment: po licy pa per. World He alth Or ga-2.) 
ni za tion, 2004.
WHO. Ma na ge ment of wa ste from injec tion ac ti vi ti es at dis trict le vel. Gu i de-3.) 
li nes for Dis trict He alth Ma na gers. World He alth Or ga ni za tion, ISBN 978 92 
4 159428 8. 2006.
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