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ре цен зи је

Мо но гра фи ја „При прав ност и ре а го ва ње здрав стве ног си сте ма и ло кал не 
за јед ни це у ван ред ним си ту а ци ја ма“ об ра ђу је зна чај ну област ор га ни за ци је 
здрав стве ног си сте ма и парт нер ство са ло кал ном за јед ни цом у ис ку стве но већ 
до жи вље ним, а у бу дућ но сти ре ал но мо гу ћим ван ред ним си ту а ци ја ма и до-
га ђа ји ма, ка да нај ва жни ји циљ све у куп них ак тив но сти пред ста вља са чу ва ти 
жи во те и за шти ти ти здра вље ста нов ни штва.

Из ло же на ма те ри ја об у хва та све зна чај не обла сти ко је у та квим си ту а ци-
ја ма по кри ва здрав сте на слу жба у це ли ни, а по себ но об ра ђу је за дат ке слу жби 
со ци јал не ме ди ци не, епи де ми о ло ги је и хи ги је не, као и уло гу ло кал не за јед ни-
це у ван ред ним си ту а ци ја ма. Текст мо но гра фи је пи са ла су три ауто ра, али је 
упр кос то ме текст ујед на чен по оби му, сти лу и на чи ну пре зен та ци је по да та ка, 
та ко да у це ли ни де лу је ве о ма ком пакт но. 

У увод ном де лу ауто ри на са жет на чин упо зна ју чи та о це са уло га ма и оба-
ве за ма здрав стве ног си сте ма и ло кал не за јед ни це у ван ред ним си ту а ци ја ма, 
са зна ча јем ван ред них си ту а ци ја за на род но здра вље, уз ту ма че ње де фи ни ци ја 
ре дов не и ван ред не си ту а ци је у за јед ни ци, као и нај че шћих ван ред них си ту-
а ци ја у на шој зе мљи, ко је под ра зу ме ва ју при род не ка та стро фе, по пут зе мљо-
тре са, по пла ва ши рих раз ме ра и епи де ми ја, ка да до би ју раз ме ре еле мен тар не 
не сре ће, тј. ван ред не си ту а ци је. 

Сле де ће по гла вље об ра ђу је фе но мен би о те ро ри зма као ван ред не си ту а ци-
је од зна ча ја за на род но здра вље, с об зи ром да је у по след ној де це ни ји би о ло шка 
си гур ност по ста ла је дан од ње го вих при о ри те та. У тре ћем по гла вљу опи са на 
је уло га епи де ми о ло ги је у ван ред ним си ту а ци ја ма, од исто риј ских по че та ка 
на уч не епи де ми о ло ги је, све до епи де ми о ло ги је два де се тог и два де сет пр вог 
ве ка и про ти ве пи де миј ских ме ра у ван ред ним си ту а ци ја ма. Фо ку си ра ју ћи се 
на чи ње ни цу да је ми кро би о ло шки ха зард до ско ро био нај че шћи узрок смр ти 
или бо ле сти, ауто ри у че твр том по гла вљу об ра ђу ју кон тро лу ми кро би о ло шких 
опа сно сти, с по себ ним освр том на над зор у по пу ла ци о ји, без бед ност спро ве де-
них ме ра пре вен ци је и уло гу ми кро би о ло шких ла бо ра то ри ја у над зо ру. 

У пе том по гла вљу об ра ђе но је про це њи ва ње ри зи ка по на род но здра вље 
као и упра вља ње ри зи ком, ко је се од но си на про цес ко јим су иза бра не по ли-
ти ке да се „но се“ са ха зар ди ма, пре по зна тим то ком про це не ри зи ка, од но сно 
про це сом ка рак те ри за ци је ри зи ка. 

У окви ру прак тич ног де ла, ауто ри об ра ђу ју уло гу и оба ве зе здрав стве ног 
си сте ма и ло кал не за јед ни це у ван ред ним си ту а ци ја ма. Де фи ни са ни су со ци-
јал но-здрав стве ни аспек ти ван ред них си ту а ци ја, ор га ни за ци о не струк ту ре и 
ак тив но сти здрав стев ног си сте ма, и у окви ру то га на гла ше на уло га би о ло шких 
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и хе миј ских аге на са, ну кле ар них уде са, зна чај ме ђу на род них ак тив но сти у 
кон тро ли ван ред них си ту а ци ја, за кон ска ре гу ла ти ва ак тив но сти у ван ред-
ним си ту а ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји, оп ште ме ре у ван ред ним си ту а ци ја ма 
у пр вих 24 са та, као и ме ре по сле 24 са та од на стан ка ин ци ден та. Ис так ну та је 
уло га во де ћих ор га ни за ци о них струк ту ра у ван ред ним си ту а ци ја ма, уче шће 
здрав стве ног си сте ма, зна чај парт нер ског по ве зи ва ња кроз мул ти сек тор ски и 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ, као и ва жност кон ти ну и ра не ева лу а ци је спро-
ве де них ме ра и во ђе ње до ку мен та ци је. 

У по себ ном по гла вљу об ра ђен је зна чај гло бал не прет ње од би о те ро ри стич-
ког ак та, нео п ход не ак тив но сти на др жав ном и ни воу ло кал не за јед ни це. За тим 
сле ди по гла вље ко је де фи ни ше зна чај пан де ми је као ван ред не си ту а ци је, и ак-
тив но сти здрав стве ног си сте ма и ло кал не за јед ни це, са на во ђе њем при ме ра из 
прак се – пан де ми је гри па, шпан ске гро зни це, псе у до пан де ми је гри па, азиј ског, 
хонг кон шког, по тен ци јал не пан де ми је свињ ског гри па, пан де ми је ју ве нил ног 
(ру ског) гри па, епи де ми је гри па у Ср би ји 2000. го ди не, пан де ми је мек сич ког 
гри па 2009.го ди не, као и пре по ру ка СЗО по во дом при прав но сти за пан де ми ју 
гри па и ме ра при прав но сти за пан де ми ју у Ср би ји. По себ но по гла вље об ра ђу је 
зна чај хе миј ских ак ци де на та, њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке, зо не угро же-
но сти, ме ста на стан ка, као и про це не ри зи ка за њи хов на ста нак и ак тив но сти 
у су зби ја њу њи хо вих по сле ди ца по на род но здра вље. 

Прак тич ни део за о кру жу је по гла вље о епи де ми о ло шком над зо ру, ра ном 
от кри ва њу и хит ном ре а го ва њу у ван ред ним си ту а ци ја ма, као и ме ра ма ван-
ред не иму ни за ци је ста нов ни штва аде кват ним ри зи ку и ме ђу на род ним оба ве-
за ма Ср би је у ван ред ним си ту а ци ја ма. 

Сва ко по гла вље на кра ју упу ћу је чи та о ца на од го ва ра ју ћу до ма ћу и стра ну 
ли те ра ту ру, ка ко би мо гао да про ши ри сво ја са зна ња о из ло же ној про бле ма-
ти ции, уко ли ко за тим има по тре бе. 

Мо но гра фи ја је на пи са на ја сним, ла ко ра зу мљи вим и при сту пач ним је-
зи ком и сти лом. Она ће сва ка ко пред ста вља ти дра го це ну ли те ра ту ру за све 
здрав стве не про фе си о нал це, али и оста ле струч ња ке ко ји у окви ру сво је де-
лат но сти бри ну о за шти ти и очу ва њу на род ног здра вља, по себ но у ван ред ним 
си ту а ци ја ма, с об зи ром да ли те ра ту ра ко ја об ра ђу је ову про бле ма ти ку у на шој 
зе мљи ни је за сту пље на у до вољ ној ме ри, ни ти са ова ко са вре ме ним и све о бу-
хват ним при сту пом. 

Проф. др Сла ђа на Јо вић
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Мо но гра фи ја „При прав ност и ре а го ва ње здрав стве ног си сте ма и ло кал не 
за јед ни це у ван ред ним си ту а ци ја ма“ је јед на од ма ло број них пу бли ка ци ја 
на срп ском го вор ном под руч ју из ове обла сти. Она пру жа не са мо те ме ље за 
раз у ме ва ње мо жда јед не од нај ак ту ел ни јих и нај ин три гант ни јих зби ва ња, већ 
ну ди ре ше ња, пред ла же ме то де и са по себ ним освр том, на нов на чин ука зу је 
на зна чај ван ред них ста ња да ју ћи ис цр пан пре глед ак ту ел них пре вен тив них 
пред ло га.

Де ље њем по гла вља у ма ње це ли не и из два ја њем по је ди них пој мо ва ова 
ком плек сна ма те ри ја се лак ше усва ја, по ве зу је и пам ти.

Ова мо но гра фи ја ће по мо ћи по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма, ка ко здрав-
стве них та ко и не здрав стве них де лат но сти, да се до бро при пре ме за ван ред не 
си ту а ци је и струч ним овла да ва њем зна ња и ве шти не из ове обла сти омо гу ћи 
ће њи хо во оспо со бља ва ње ка ко за ра ну пре вен ци ју та ко и за прак тич но убла-
жа ва ње и са ни ра ње њи хо вих ви ше стру ких по сле ди ца.

Пре вен тив но ме ди цин ске ме ре у ка та стро фа ма пре по ру че не су и осло ње-
не на нај но ви је док три не, нор ме и стан дар де по шту ју ћи и до ма ће и ме ђу на род-
не про пи се. Ауто ри ја сним и при сту пач ним је зи ком и сти лом из но се нај но ви ја 
са зна ња из ове обла сти.

Успе шност у са гле да ва њу и ре ша ва њу про бле ма ван ред них ста ња са гле-
да на је и из угла посб но ве ли ког зна ча ја уло ге др жа ве што још у XVI II ве ку 
на гла ша ва Pe ter Frank, као и нео п ход но сти ре фор ме дру штва и ме ди цин ске 
на у ке о че му је Ru dolf Vir chow го во рио још сре ди ном XIX ве ка.

Мо но гра фи ја ко ја стил ски и са др жај но де лу је као це ли на, на ви со ко со-
фи сти ци ран на чин по ка зу је да је ме ди цин ска на у ка „со ци јал но - еко ло шка“ по 
ко ме со ци јал ни и еко ло шки фак то ри има ју до ми нан тан ути цај на здра вље.

Пу бли ка ци ја има еду ка тив ну на ме ну а пре зен то ва ње нај но ви јих са зна ња 
де фи ни ше уџ бе нич ки ка рак тер ко ји је спро ве ден у це ли ни.

Ак ту ел ним и бо га тим са др жа јем ова мо но гра фи ја се по ја вљу је у на шој 
струч ној ли те ра ту ри са ци љем да све здрав стве не рад ни ке при пре ми за овла-
да ва ње то рет ских и прак тич них про бле ма ве за них за ван ред на ста ња ства ра-
ју ћи усло ве за син те ти зо ва но раз ма тра ње си ту а ци је, ре ша ва ње про бле ма у 
прак си и при ме ну са вре ме них при сту па на ло кал ном и гло бал ном ни воу. 

Пре зен ти ра на по гла вља за о кру жу ју све аспек те ван ред них ста ња у скла ду 
са нај но вијм пре по ру ка ма, ак ту ел ним док три нар ним ста во ви ма и рас по ло жи-
вим на уч ним са зна њи ма.

Ауто ри пред ста вља ју мо но гра фи ју у ко јој је да та ре ле вант на про бле ма-
ти ка из обла сти ван ред них ста ња, са те ма ти ком ко ја ће љу ди ма раз ли чи тих 
про фи ла про ши ри ти зна ња из ове не из ре ци во ком плек сне обла сти и олак ша ти 
њи хо ву при ме ну у прак тич ном ра ду.

Проф. др Ве сна Пан то вић
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зна чај ван ред них Си ту а ци ја за 
на род но здра вље

Проф. др дра го љуб Ђо кић

де Фи ни ци је ре дов не и ван ред не Си ту а ци је у  
за јед ни ци

Ре дов на си ту а ци ја у јед ној за јед ни ци под ра зу ме ва еко си стем у рав но те жи, 
уоби ча је ну при сут ност и ак тив ност аге на са, уоби ча је ну па то ло ги ју, обо ље ва ње 
и уми ра ње. Ин фра струк ту ра је нео ште ће на и функ ци о ни шу си сте ми, др жав ни 
ор га ни и слу жбе (здрав стве на, ве те ри нар ска и дру ге слу жбе), сред ства ко му-
ни ка ци ја (ве зе, тран спорт), во до снаб де ва ње, ис хра на и снаб де ва ње жи вот ним 
на мир ни ца ма, ко му нал не слу жбе (укла ња ње чвр стих и теч них от пад них 
ма те ри ја, по греб не услу ге и те ку ће одр жа ва ње оп ште хи ги је не). Без бед ност 
ста нов ни штва ни је угро же на (со ци јал на, мен тал на и фи зич ка).

Ван ред на си ту а ци ја под ра зу ме ва нео че ки ва ну, из не над ну и не по сред ну 
опа сност по здра вље и жи вот љу ди, жи во тињ ског и биљ ног све та на од ре ђе ном 
под руч ју, ко ју по го ђе на за јед ни ца ни је у ста њу да от кло ни соп стве ним сна га-
ма и сред стви ма. Ма сов ност на стра да лог ста нов ни штва, обим ност оште ће ња 
и по тре ба за по моћ су основ не од ли ке ван ред них си ту а ци ја, при род них ка та-
стро фа и еле мен тар них не сре ћа. Они на гло и дра стич но ре ме те со ци јал ну и 
еко ло шку рав но те жу на по го ђе ном под руч ју, чи ме се по гор ша ва хи ги јен ско-
епи де ми о ло шка си ту а ци ја (2).

Нај че шће ван ред не си ту а ци је у на шој зе мљи ко је зах те ва ју по себ ну ор га-
ни за ци ју здрав стве ног си сте ма у ци љу очу ва ња на род ног здра вља су зе мљо-
тре си, по пла ве ши рих раз ме ра и епи де ми је, ка да до би ју раз ме ре еле мен тар не 
не сре ће, тј. ван ред не си ту а ци је.

Епи де ми је, ко је има ју раз ме ре еле мен тар не не сре ће, тре ба да има ју не ке 
од сле де ћих ка рак те ри сти ка (3):

Из ра же на те жи на обо ље ња са ви со ком смрт но шћу1. 
Ма со ван и екс пло зи ван ток обо ље ва ња2. 
Опа сност од пре но ше ња на но ва под руч ја3. 
Опа сност ши ре ња ван гра ни ца зе мље4. 
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Ве ли ке еко ном ске и со ци јал не по сле ди це5. 
Не мо гућ ност здрав стве не слу жбе да за у ста ви епи де ми ју.6. 

По ред на ве де них ка рак те ри сти ка, мо же и по ја ва по је ди нач них, по себ них 
опа сних за ра зних обо ље ња и но вих не по зна тих бо ле сти да бу де раз лог за пред-
у зи ма ње ван ред них ме ра (4).

По сле нео че ки ва ног до га ђа ја до ла зи до на глих и дра стич них про ме на 
на чи на жи во та. По се бан зна чај има по ре ме ће но во до снаб де ва ње, по гор ша-
ње са ни тар них усло ва, пре тр па ност у при вре ме ним сме шта ји ма, за тр па ност 
здрав стве них слу жби и пре ки да ње ухо да них ак тив но сти ин сти ту та и за во да у 
пра ће њу епи де ми о ло шке си ту а ци је и спро во ђе ња ме ра за су зби ја ње ши ре ња 
ин фек ци ја. У ова квим си ту а ци ја ма, нај ва жни је пре вен тив не ме ре су обез бе-
ђи ва ње хи ги јен ски ис прав не во де за пи ће и хра ну, од го ва ра ју ћи сме штај и 
са ни тар ни усло ви за одр жа ва ње лич не и оп ште хи ги је не.

На епи де ми о ло шку си ту а ци ју и ефи ка сност про ти ве пи де миј ских ме ра 
у ван ред ним си ту а ци ја ма ути чу број ни фак то ри као што су епи де ми о ло шка 
си ту а ци ја пре ван ред не си ту а ци је, те жи на и обим ра за ра ња ин фра струк ту ре 
за јед ни це, кли мат ски фак то ри, здрав стве на кул ту ра и оба ве ште ност угро же-
ног ста нов ни штва, при прав ност и оспо со бље ност здрав стве ног си сте ма за рад 
у ван ред ним усло ви ма.

аК тив но Сти здрав Стве ноГ Си Сте Ма у ван ред ниМ 
Си ту а ци ја Ма

Нај хи ти ни ја оба ве за здрав стве ног си сте ма у ван ред ној си ту а ци ји је збри-
ња ва ње на стра да лог ста нов ни штва пру жа њем пр ве по мо ћи. Број по ги ну лих 
и умр лих од ра жа ва те жи ну ка та стро фе, али ни је и је ди ни по ка за тељ оби ма 
по тре ба за хит ном ме ди цин ском по мо ћи (5).

Од мах по сле акут не фа зе не по сред не угро же но сти „фа зе пре жи вља ва ња“ 
ка да до ми ни ра ју по ступ ци збри ња ва ња по вре ђе них, ин сти ту ти и за во ди за јав-
но здра вље се су о ча ва ју са број ним ак тив но сти ма ко је су нео п ход не у дру гој 
фа зи „са на ци ја по сле ди ца“ ко ја тра је мно го ду же, до ус по ста вља ња ре дов не 
си ту а ци је.

Нај кри тич ни је су по тре бе у то ку пр ва три да на ка та стро фе. Обез бе ђе ње 
основ них усло ва жи во та, као што су сме штај, евен ту ал на ева ку а ци ја ста нов-
ни штва, снаб де ва ње во дом и хра ном, обез бе ђе ње са ни тар них усло ва нај бо ља 
су пре вен ци ја по ја ве и ши ре ња за ра зних бо ле сти у пр вим да ни ма. Ак тив но сти 
пре вен тив них слу жби здрав стве ног си сте ма у пе ри о ду са на ци је, мо ћи ће у 
нај ве ћој ме ри да убла же по сле ди це не сре ће спре ча ва њем по гор ша ња епи де-
ми о ло шке си ту а ци је (6).
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До са да шња ис ку ства у ван ред ним си ту а ци ја ма у Ср би ји (зе мљо тре си, по-
пла ве, НА ТО бом бар до ва ње 1999. го ди не) де фи ни шу нај ва жни је ак тив но сти за 
за шти ту на род ног здра вља:

Обез бе ђи ва ње хи ги јен ски ис прав не во де за пи ће и стал на кон тро ла 1. 
ње не ми кро би о ло шке и хе миј ске ис прав но сти.
Обез бе ђи ва ње без бед не хра не и стал на са ни тар на кон тро ла над тран-2. 
спор том, чу ва њем и ди стри бу ци јом на мир ни ца, кон тро ла ње не ми-
кро би о ло шке и хе миј ске ис прав но сти.
Кон ти ну и ра на са ни тар на кон тро ла оп ште хи ги је не у јав ним ку хи ња-3. 
ма и лич не хи ги је не осо бља за по сле ног на при пре ми и ди стри бу ци ји 
на мир ни ца у ко лек тив ним сме шта ји ма.
Са ни тар ни над зор над ко лек тив ним сме шта ји ма и обез бе ђе ност усло-4. 
ва за одр жа ва ње лич не и оп ште хи ги је не.
Са ни тар ни над зор над од ла га њем чвр стог и теч ног от па да у ко лек тив-5. 
ним сме шта ји ма и јав ним ку хи ња ма.
Спро во ђе ње кон ти ну и ра не дез ин фек ци је, а на осно ву про це не и дез-6. 
ин сек ци је и де ра ти за ци је.
По о штрен епи де ми о ло шки над зор над здрав стве ним ста њем угро-7. 
же ног ста нов ни штва са си сте мом АЛЕРТ и уво ђе ње ак тив ног над зо ра 
са нул тим из ве шта ва њем (сва ко днев но из ве шта ва ње из од ре ђе них 
из ве штај них је ди ни ца здрав стве ног си сте ма да не ма обо ле лих пре ма 
уна пред да тој де фи ни ци ји слу ча ја).
Ор га ни зо ва но узи ма ње узо ра ка за ла бо ра то риј ске ана ли зе.8. 
По врат на ин фор ми са ност свих уче сни ка у от кла ња њу по сле ди ца ван-9. 
ред не си ту а ци је.
Спро во ђе ње здрав стве не еду ка ци је угро же ног ста нов ни штва уз пра-10. 
во вре ме ну, ре дов ну и тач ну ин фор ми са ност пре ко до ступ них ме ди ја 
за ма сов ну ко му ни ка ци ју.
Са рад ња са ре ле вант ним здрав стве ним слу жба ма, над ле жним ор га-11. 
ни ма ло кал не за јед ни це и са рад ња са дру гим др жав ним сек то ри ма 
ко ји су укљу че ни у са на ци ју по сле ди ца. 
Са рад ња са не вла ди ним сек то ром (Цр ве ни крст, Цр ве ни по лу ме сец, 12. 
ме ди ји, ре ли гиј ске за јед ни це и НВО) и њи хо во ор га ни зо ва но укљу чи-
ва ње у са на ци ју по сле ди ца ван ред ног ста ња. 

На ве де не ак тив но сти тра ју од пр вог да на ван ред не си ту а ци је до по врат ка 
на све ка рак те ри сти ке ре дов не си ту а ци је.
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Би о те ро ри заМ Као ван ред на  
Си ту а ци ја у на род ноМ здра вљу

Проф. др дра го љуб Ђо кић

увод

У по след њој де це ни ји би о ло шка си гур ност по ста ла је при о ри тет на род ног 
здра вља. У за ви сно сти од тех но ло ги је и ме ди цин ске опре ме, ин фек тив ни агенс 
мо же да за хва ти за јед ни цу и да про у зро ку је смрт, бо лест или оне спо со бља ва ње 
ши рих раз ме ра ако се не от кри је и не ста ви на вре ме под кон тро лу. По сле ди це 
по јав но здра вље мо гу би ти енорм но те шке, ако се би ло ко ја ста ра или но ва 
ин фек ци ја уву че у за јед ни цу не при мет но. 

Као што је по зна то за ра зне бо ле сти сма тра ју се глав ним из во ром обо ље-
ва ња и смр ти на пла не ти. Ја сно и ра но упо зо ра ва ње са став ни је део на ци о нал-
не, ре ги о нал не и гло бал не од бра не. При мар не ин фек ци је на ста ле на мер ним 
осло ба ђе њем би о ло шких аге на са углав ном ли че на оне ко је уоби ча је но на ста ју 
у при ро ди и због то га је ова кве ин фек ци је те шко кон тро ли са ти и по ста ви ти 
ди јаг но зу. 

Ин фор ма ци је о ова квим ак ци ден ти ма зах те ва ју пла ни ра ње кон тро ле и 
ме ре пре вен ци је да би се за шти ти ло јав но здра вље и сма њио ри зик. Ми кро-
ор га ни зми ко ји иза зи ва ју те шке ин фек ци је, за раз ли ку од оних ко ји на ста ју у 
при ро ди бр зо се раз мно жа ва ју, му ти ра ју и адап ти ра ју на но ву жи вот ну сре-
ди ну и до ма ћи на (1). 

Број ни фак то ри укљу чу ју ћи и оне по ве за не са људ ским ак тив но сти ма мо-
гу да по ве ћа ва ју из ло же ност и кон та ми на ци ју. Не при пре мље ност на ова кве 
си ту а ци је мо же да бу де од кључ ног зна ча ја (фа тал на). Ми кро ор га ни зми бр зо 
ис ко ри шћа ва ју но ве мо гућ но сти да се ши ре, адап ти ра ју и оп ста ну у би ло ко јој 
по пу ла ци ји. 

Кон тро Ла еПи де Миј СКоГ Про це Са

За ра зне бо ле сти има ју по тен ци јал ши ре ња по це лој пла не ти. У ери у ко јој 
су зна ња и тех но ло ги ја раз ви је ни још увек по сто ји мо гућ ност трет ма на и про-



18 би о ТЕ ро ри Зам као Ван рЕд на си Ту а ци Ја у на род ном Здра Вљу 

фи лак се. Ме ре за шти те као што су изо ла ци ја, ка ран тин и стро га хи ги је на и 
да ље су глав не ме ре. Гле да ју ћи у про шлост епи де ми је су би ле те ко је су стал но 
ме ња ле исто риј ски ток (2). 

Са раз во јем вак ци на ци је и ме ди цин ских до стиг ну ћа 20. ве ка и по чет ком 
21. ве ка, мо гу ће је спре ча ва ње и из ле че ње од мно гих за ра зних бо ле сти. 

У све ту се при бли жно јед ном го ди шње де си но ва ин фек ци ја. По след њих 
25 го ди на, по ја ви ло се 30 но вих за ра зних бо ле сти. Ин фек ци је као што су си да, 
ту бер ку ло за, ма ла ри ја, ан тракс сма тра ју се од гло бал не ва жно сти по здра вље. 
Дру ге бо ле сти као што су хе мо ра гич на гро зни ца, но ва ва ри јан та Cre utz felld-
Ja kobs бо ле сти (ви рус лу дих кра ва) по ка за ли су се као но ви аген си ко ји иза-
зи ва ју смрт (3). 

У 1997. и 2005. го ди ни ви ру си ин флу ен це пр вен стве но су ин фи ци ра ли 
жи во ти ње, па су од јед ном пре шли на чо ве ка. По ред по тре бе да се спре че но ве 
бо ле сти, ин фра струк ту ре јав ног здра вља до дат но су оп те ре ће не по тре бом за 
спре ча ва њем ши ре ња ста ри јих бо ле сти као што су ма ла ри ја, ку га, ту бер ку ло-
за и жу та гро зни ца. 

Би о ло шки на пад на не ко под руч је мо же да бу де исто та ко ка та стро фа лан 
као и на пад атом ском бом бом. Деј ство на па да би о ло шким аген си ма не мо ра 
да се ис по љи од мах по на па ду због ду жег пе ри о да ин ку ба ци је или ра них не-
спе ци фич них симп то ма. Ми кро ор га ни зми мо гу да се ин ку би ра ју у на из глед 
здра вим осо ба ма, да се скри ва ју у хра ни, жи во ти ња ма и пр тља гу и из не на де 
по ја вом епи де ми је у по пу ла ци ји осе тљи вој на ин фек тив ни агенс. 

Са мо у Ве ли кој Бри та ни ји пут ни ци су уне ли 1128 слу ча је ва ма ла ри је, у 
2000. го ди ни. Слу ча је ви „аеро дром ске ма ла ри је“ у осо ба ма ко је жи ве и ра де 
бли зу ин тер на ци о нал них аеро дро ма ко ји још ни су пу то ва ли от кри ве ни су у 
Па ри зу, Бри се лу, Же не ви и Ослу као и у САД и Ка на ди (4). 

Ле ги о не ло за, леп то спи ро за у Аустра ли ји, Las sa гро зни ца, жу та гро зни ца, 
Han ta ви рус и ли сте ри о за у Евро пи и жу та гро зни ца, гро зни ца за пад ног Ни ла, 
крип то ко ко за и еше ри хи ја ко ли у Аме ри ци су са мо не ки при ме ри уне тих ин-
фек ци ја ко је су се про ши ри ле у но вим од ре ди шти ма и иза зва ле ма ње и ве ће 
епи де ми је. 

На при ме ру епи де ми је САРС свет се су о чио са но вом си ту а ци јом не кон-
тро ли са не епи де ми је но вог узроч ни ка. 

Ви со ко ин фек тив ни аген си као што су ве ли ке бо ги ње та ко ђе мо гу бр зо да 
се ши ре у ур ба ним сре ди на ма, уз по моћ но вих пу те ва тран спор та. Би о ло шки 
аген си мо гу да бу ду по тен ци јал но ка та стро фал ни јер на па да ју хи ља де љу ди. 
На пред на тех но ло ги ја до при но си ши ре њу би о ло шких аген са ко ји се ко ри сте 
као би о ло шко оруж је.

При пре ма ње за од бра ну од ових епи де ми ја укљу чу је не са мо већ по сто је ће 
на чи не за шти те већ и по себ ну утре ни ра ност и обра зо ва ње осо бља за ре а го ва ње 
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у ван ред ним си ту а ци ја ма, спе ци фич не ак ци о не пла но ве, еду ка ци ју јав но сти 
и ре зер ве од го ва ра ју ћих (ле ко ва) или ан ти до та (4).

иза зва не еПи де Ми је - Би о те ро ри заМ

Би о ло шко оруж је мо же да се ко ри сти за про мо ви са ње и ши ре ње стра ха 
код по је ди на ца и гру па или по пу ла ци ја у це ли ни, у ре ли ги о зне, по ли тич ке, 
иде о ло шке, фи нан сиј ске свр хе или свр хе лич не при ро де. Би о ло шки аген си 
укљу чу ју ин фек тив не аген се љу ди, би ља ка и жи во ти ња као и ток си не ко ји 
про из во де ми кро би или ге нет ски ма те ри јал ко ји су опа сни са ми по се би или 
се ши ре век то ром. 

Би о ло шки аген си мо гу да пре жи ве са мо стал но или у кул ту ра ма, а мо гу да 
се на ђу и у ра зним ма те ри ја ли ма као што су те ле сне теч но сти, тки ва, узор ци 
зе мље. Ве ли ки број би о ло шких аге на са као што су бак те ри је, ви ру си или ток-
си ни мо гу да се ко ри сте за би о те ро ри зам. 

Би о ло шки аген си, са из у зет ком ви ру са ве ли ких бо ги ња, на ла зе се у при-
ро ди у свим де ло ви ма све та. Њи хо во деј ство мо же да се по ја ча ства ра њем 
ре зи стен ци је на вак ци не и ан ти би о ти ке. Ово обич но укљу чу је ко ри шће ње 
се лек тив не ре про дук ци је, ге нет ског ин же ње рин га, да би се мо ди фи ко ва ла и 
му ти ра ла ге нет ска струк ту ра аген са.

Би о ло шки аген си по год ни за би о те ро ри зам мо гу да се осло ба ђа ју раз ли чи-
тим на чи ни ма као што су пу тем аеро со ла, пу тем ин се ка та ко ји се хра не кр вљу, 
кон та ми ни ра ном хра ном и во дом. 

Би о ло шко оруж је не дав но је при ву кло па жњу вла да, ауто ри те та у јав ном 
здра вљу и фи нан сиј ских из во ра у раз ви је ним зе мља ма. При ро да де ло ва ња 
би о ло шког оруж ја као и ре а го ва ње на то зах те ва обра ћа ње па жње на њи хо ве 
би о ло шке ка рак те ри сти ке. Оја ча ва ње јав ног здра вља и ин фра струк ту ре укљу-
че них у за шти ту од за ра зних бо ле сти ефи ка сан је ко рак у спре ча ва њу пат ње 
иза зва не те ро ри стич ким на па ди ма или би ло ко јом ка та стро фом иза зва ном 
би о ло шким аген си ма. 

Пр во бит но је от кри ва ње на ме ре за иза зи ва ње епи де ми ја при мар но би ло 
по ве ре но осо ба ма из по ли ци је, ди пло ма ти је, пра ва и оба ве штај ним слу жба-
ма. 

У по след ње вре ме ци вил не ор га ни за ци је, здрав стве не ор га ни за ци је и за-
во ди за јав но здра вље укљу чи ли су се у бор бу про тив би о те ро ри зма. Та ко ђе, 
ово по ста је при о ри тет на др жав ном ни воу сва ке зе мље. 

СЗО је од лу чи ла 1998. го ди не да осну је рад ну гру пу екс пе ра та ко ји ће 
пре и спи та ти и ре ви ди ра ти до ку мент из 1970. го ди не „Здрав стве ни аспек ти 
хе миј ског и би о ло шког оруж ја“. Оче вид но по сто ји по ве ћа ње стра ха од би о те-
ро ри зма што узро ку је све ве ћу бри гу ме ђу здрав стве ним и јав но здрав стве ним 
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струч ња ци ма. Нео п ход на је еду ка ци ја ши ре за јед ни це и при пре мље ност ку-
ра тив ним ме ра ма и ме ра пре вен ци је од стра не здрав стве ног си сте ма да би се 
ефи ка сно ре а го ва ло (5).

иСто риј СКи раз вој Би о те ро ри зМа

При ме ри би о те ро ри зма да ти ра ју из 600 го ди на пре но ве ере, ка да вла дар 
Со лон ко ри стио пур га тив ну биљ ку (вр ста ку пу са) да за га ди во до вод то ком оп-
са де Кри се.

Не при ја тељ ске вој ске то ком исто ри је уба ци ва ле су у во до вод при оп са ди 
гра до ва биљ ке и гљи ве ко је су иза зи ва ле ха лу ци на ци је и ди ја ре ју код љу ди. 
Пре ма Би бли ји по сто ја ла је се ри ја на па да на Егип ћа не да би се ко нач но убе дио 
та да шњи фа ра он да осло бо ди Је вре је. 

Исто ри ја ку ге да ти ра из 1300. го ди не пре но ве ере ка да је во да ре ке Ни ла 
по ста ла цр ве на и не у по тре бљи ва за пи ће што је на ру ши ло здра вља та да шњег 
ста нов ни штва.

У Евро пи се то ком сред њег ве ка че сто при бе га ва ло уба ци ва њу, по мо ћу ка-
та пул та ин фи ци ра них ле ше ва љу ди и жи во ти ња у оп сед ну те гра до ве, или се 
њи ма кон та ми ни рао во до вод не при ја те ља.

Исто риј ски нај о збиљ ни ји би о ло шки ак ци дент (епи де ми ја ан трак са) „Цр на 
смрт“ ха ра ла је Евро пом у XVII ве ку. Стра да ло је нај ма ње 600.000 љу ди и пу но 
ви ше до ма ћих и ди вљих жи во ти ња. Љу ди су је зва ли „Цр на смрт“ за то што су 
се на ко жи по ја вљи ва ле цр не гној не ра не. Ан тракс је на зван по грч кој ре чи ко ја 
зна чи угаљ или га реж. Фи зи чар Ро берт Кох от крио је ка ко да од га ји бак те ри ју 
у ла бо ра то риј ским усло ви ма 1876. го ди не. То је во ди ло ка раз во ју вак ци не ко ја 
је пр ва ко ри шће на за иму ни за ци ју жи вих осо ба 1880. го ди не (2).

Дру ги би о ло шки аген си има ју исто та ко ста ре ко ре не као и ан тракс. Го ди не 
1797. На по ле он је по ку шао да ин фи ци ра ма ла ри јом ста нов ни штва оп сед ну тог 
гра да у Ита ли ји.

У XVI II ве ку ко ло ни за то ри су у свом по хо ду на Се вер ну Аме ри ку ско ро 
ус пе ли да уни ште по је ди на ин ди јан ска пле ме на уно ше њем ва ри о ле, по кла ња-
ју ћи им ће бад, по сте љи ну и марамицe ко је су ко ри сти ли обо ле ли.

Са по чет ком ми кро би о ло шке ере у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, на ра стао је 
страх од ко ри шће ња би о ло шких аге на са као оруж ја, па су у за ко не о оби ча ји ма 
и на чи ну ра то ва ња по че ле да уно се кла у зу ле о за бра ни упо тре бе ових аге на са 
у рат ним деј стви ма, што је ура ђе но и на пр вој ми ров ној кон фе рен ци ји у Ха гу 
1899. го ди не.

За вре ме Пр вог свет ског ра та, Не мач ка је од свих си ла нај ак тив ни је ра ди-
ла на про из вод њи и при ме ни би о ло шког оруж ја и то, углав ном, усме ре ног на 
за ра жа ва ње и уни шта ва ње жи во ти ња, пре све га ко ња и ма зги, ко ји су пред ста-
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вља ли ва жан фак тор у вој ној ло ги сти ци. Та ко су не мач ки са бо те ри за ра жа ва ли 
ма зге фран цу ских сна га, ло ци ра них у Ме со по та ми ји, узроч ни ком са ка ги је 
(Burk hol de ria mal lei), као и ко ње у Аме ри ци ко је је тре ба ло тран спор то ва ти 
на европ ско ра ти ште. По ред то га, на ис точ ном фрон ту овим узроч ни ком и 
узроч ни ком ан трак са за ра зи ли су ов це ко је су из Ру му ни је тран спор то ва не за 
Ру си ју. У деј стви ма на љу де не мач ке је ди ни це ко ри сти ле су бом бе са узроч-
ни ком ку ге у на па ду на бри тан ске по ло жа је као и узроч ни ке ко ле ре у Ита ли ји. 
Због стра вич них ефе ка та на ста лих упо тре бом не то ли ко би о ло шког, ко ли ко 
хе миј ског оруж ја у овом ра ту, под окри љем Ли ге На ро да 1925. го ди не до нет 
је Же нев ски про то кол, ко јим се за бра њу је упо тре ба хе миј ских и би о ло шких 
аге на са као оруж ја (2).

И по ред то га, мно ге др жа ве пот пи сни це овог Про то ко ла на ста ви ле су и 
да ље ин тен зи ван рад на ис пи ти ва њу и про из вод њи би о ло шких аге на са, под из-
го во ром да се Про то ко лом за бра њу је њи хо ва упо тре ба али не и ис тра жи ва ње.

Ве ли ка Бри та ни ја 1934. го ди не по че ла је са из у ча ва њем ан трак са као 
би о ло шког оруж ја, да би 1941. и 1942. го ди не фи на ли за ци ју овог про гра ма за-
вр ши ла те рен ским екс пе ри мен том на шкот ском остр ву Гру и нард, где су ов це 
би ле из ло же не ан трак сним спо ра ма ра се ја ним по мо ћу бом би. Све су жи во ти ње 
уги ну ле за три да на, па је утвр ђе но да је ово би о ло шко оруж је не ко ли ко сто ти на 
пу та ефи ка сни је од би ло ког до та да по зна тог хе миј ског аген са (4). 

С дру ге стра не, САД и Ја пан ни су ра ти фи ко ва ле Же нев ски про то кол, што 
им је омо гу ћи ло не сме та ни рад на би о ло шком оруж ју. Та ко су, три де се тих го-
ди на про шлог ве ка, Ја пан ци по че ли из град њу пр ве на мен ске фа бри ке за про-
из вод њу би о ло шког оруж ја под на зи вом „Од ред 731“ у оку пи ра ној Ман џу ри ји. 
У екс пе ри мен ти ма са де се так узроч ни ка-нај че шће ку ге, ан трак са, ди зен те ри је 
и па ра ти фу са-то ком Дру гог свет ског ра та ко ри шће ни су за тво ре ни ци, као и 
ста нов ни штво 11 ки не ских гра до ва у ко ји ма су па то ге ни ми кро би ра се ја ва ни 
ва зду хом, хра ном и во дом. 

Про грам раз во ја би о ло шког оруж ја у САД по чео је 1942. го ди не у Форт 
Де три ку. На по чет ку се нај ви ше ра ди ло на про из вод њи ан трак са. У на ме ри да 
их упо тре би про тив Не мач ке, Вин стон Чер чил је 1944. го ди не на ру чио 500.000 
ова квих про јек ти ла. Да су они упо тре бље ни, жи вот у не мач ким гра до ви ма би 
за мро, а по нов но на се ља ва ње не би би ло мо гу ће не ко ли ко де це ни ја због кон-
та ми на ци је. Не ко ли ко го ди на ка сни је овај про грам, под на зи вом „St. Jo“ мо-
дер ни зо ван је у дру гој фа бри ци, где су се про из во ди ле „clu ster“ бом бе (ве ли ке 
бом бе ко је су у се би са др жа ва ле 536 ма њих бом би са ан трак сним пу ње њем), 
са на ме ром да се упо тре бе про тив бив шег СССР (5).

На ред них го ди на ан тракс је као ле тал ни агенс за ме њен дру гим узроч ни-
ци ма за ко је се утвр ди ло да су ефи ка сни ји. У ар се нал би о ло шког оруж ја укљу-
че не су и гљи ве ко је уни шта ва ју ко ри сно би ље (жи та ри це, пи ри нач, кром пир, 
ре пу, па мук), ко је је САД упо тре би ла у Ја па ну 1945. го ди не. Ове и мно ге дру ге 
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ин ди ци је да ле су по во да да САД бу ду че сто оп ту жи ва не, на ро чи то од зе ма ља 
ис точ ног бло ка, да ко ри сти оруж је у рат ним су ко би ма у Ко ре ји, Ви јет на му и 
дру гим ре ги о ни ма, те је ме ђу на род ни углед ове ве ле си ле озбиљ но угро жен. Све 
те окол но сти на ве ле су пред сед ни ка Ник со на да 1969. го ди не об ја ви да САД од-
у ста ју од про из вод ње и упо тре бе би о ло шких и хе миј ских сред ста ва као оруж ја 
и да ће сва бу ду ћа ис тра жи ва ња би ти ис кљу чи во у де фан зив не свр хе. 

Исто вре ме но су САД ра ти фи ко ва ле Же нев ски про то кол из 1925. го ди не 
и по др жа ле ини ци ја ти ву Ве ли ке Бри та ни је о до но ше њу Кон вен ци је о би о ло-
шком оруж ју, ко јом се за бра њу је раз вој, про из вод ња, скла ди ште ње, сти ца ње и 
тран сфер би о ло шких аге на са и њи хо вих ток си на. Она је сту пи ла на сна гу 1975. 
го ди не и до са да ју је ра ти фи ко ва ло 144 др жа ва.

Упр кос то ме рад на би о ло шком оруж ју ни је за у ста вљен. Та ко је у бив шем 
СССР ус по ста вљен про грам за про из вод њу би о ло шких аге на са под на зи вом 

„Би о пре па рат“, са фа бри ка ма ло ци ра ним сву да по зе мљи. У њи ма су се про-
из во ди ле огром не ко ли чи не па то ге них ми кро ба и па ко ва ли су се у му ни ци ју 
кон вен ци јал ног и мо дер ног оруж ја, на ро чи то у ра ке те ра зних вр ста и до ме та, 
укљу чу ју ћи и ин тер кон ти нен тал не. Ра ђе но је и на ства ра њу но вих со је ва укр-
шта њем ге нет ског ма те ри ја ла, на при мер ви ру са ва ри о ле (pox vi rus) и Ебо ла 
хе мо ра гич не гро зни це, са ци љем да се до би је хи брид (Ebo la pox) ко ји ће иза зва-
ти нај те жи-хе мо ра гиј ски об лик ва ри о ле (Blac kpox), са ле та ли те том од ско ро 
100%. На кон рас па да СССР ве ћи на ла бо ра то ри ја пре ста ла је са про из вод њом 
би о ло шког оруж ја и пре у сме ри ла рад у ми ро љу би ве свр хе. Ипак по сто ји сум-
ња да је до шло до тран сфе ра по је ди них па то ге них аге на са, пре све га ви ру са 
ва ри о ле, у др жав не или па ра др жав не ин сти ту ци је и ла бо ра то ри је по је ди них 
зе ма ља, озна че них као „осо ви на зла“ од стра не САД - Се вер не Ко ре је, Ира на 
и Ира ка. То је, ве ро ват но, раз лог што је у САД у то ку ин тен зив на про из вод ња 
вак ци не про тив ве ли ких бо ги ња за це ло ста нов ни штво (5).

Би о Ло ШКо оруж је да наС

Сма тра се да бар 12 зе ма ља у све ту да нас ра ди на про гра ми ма раз во ја би-
о ло шког оруж ја и да овај број има тен ден ци ју по ра ста. До са да је је ди но Ирак 
при знао, на кон За лив ског ра та (1990–1991) и ин спек ци је спе ци јал не ко ми си је 
УН, да је са раз во јем би о ло шког оруж ја по чео 1985. го ди не и да је за крат ко 
вре ме ство рио за вид не ко ли чи не. Због то га се мо же сли ко ви то ре ћи да је би-
о ло шко оруж је „атом ска бом ба си ро ма шних“. По сто је по да ци да је би о ло шко 
оруж је ис пи ти ва но и при ме њи ва но у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци од 1980. до 
1993. го ди не и да га ве ро ват но по се ду ју Се вер на Ко ре ја, Иран, Си ри ја, Еги пат, 
Су дан, Ли би ја, Изра ел и Ку ба (2).
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Да нас, по ред мо гућ но сти да би о ло шко оруж је бу де упо тре бље но у ме ђу др-
жав ним су ко би ма, по сто ји и мно го ве ћа опа сност ње го ве упо тре бе од стра не 
ра зних ор га ни за ци ја, сек ти и по је ди на ца. Ри зик за упо тре бу би о ло шког оруж ја 
у ове свр хе све ви ше се по ве ћа ва због:

По сто ја ња ве ли ког бро ја ин сти ту ци о нал них и ва нин сти ту ци о нал них •	
ла бо ра то ри ја у чи ји рад се не по сто ји пот пу ни увид
Јед но став не про из вод ње по је ди них би о ло шких аге на са•	
Ши ро ке до ступ но сти на уч них ин фор ма ци ја пре ко струч них пу бли-•	
ка ци ја и ин тер не та

Пре ма по да ци ма Na ti o nal De fen se Uni ver sity у САД у 20. ве ку за бе ле же но је 
ви ше од 100 по твр ђе них ин ци де на та ко ји су по ве за ни са би о ло шким оруж јем. 
Сек та Raj ne esh 1984. го ди не у др жа ви Оре гон кон та ми ни ра ла је хра ну ди стри-
бу и ра ну по ре сто ра ни ма Sal mo ne lom typhi mu ri num узро ку ју ћи епи де ми ју 
ен те ро ко ли ти са са ци љем да ути че на ре зул та те ло кал них из бо ра. У Ја па ну 
сек та Aum Shin rikyo, по ред то га што је иза зва ла рас пр ска ва ње отров ног га са 
са ри на у то киј ској под зем ној же ле зни ци, у три на вра та упо тре би ла је би о ло-
шке аген се по пут ан трак са, сре ћом без по сле ди ца, јер сој ни је био ви ру лен тан. 
Нај но ви ји, још у пот пу но сти не раз ја шњен акт би о те ро ри зма је ди стри бу ци ја 
пра ха са спо ра ма ан трак са у САД 2001. го ди не.

Ка те Го ри је Би о Ло ШКих аГе на Са

Цен тар за су зби ја ње и пре вен ци ју за ра зних бо ле сти (СDC) у Атлан ти, САД, 
све ове аген се свр ста ва у три ка те го ри је: 

ка те го ри ја а.1.  У ову ка те го ри ју спа да ју аген си са сле де ћим осо би на ма: 
мо гу се ла ко и ефи ка сно ди се ми но ва ти, мо гу ће пре но ше ње с чо ве ка 
на чо ве ка, има ју ви сок ле та ти тет, мо гу иза зва ти оп шту па ни ку са свим 
мо гу ћим по сле ди ца ма, а за аде кват но ре а го ва ње здрав стве не слу жбе 
по треб не су по себ не при пре ме. Ту спа да ју: 

Va ri o la ma jor (ве ли ке бо ги ње)•	
Ba cil lus an tra cis (Ан тракс)•	
Yer si nia pe stis (ку га)•	
Clo stri di um bo tu li num to xin (бо ту ли зам)•	
Fran ci sel la tu la ren cis (ту ла ре ми ја)•	
Fi lo vi ru si (Ebo la, Mar burg хе мо ра гич на гро зни ца)•	
Аrena vi ru si (Las sa, Ju nin гро зни ца)•	

ка те го ри ја Б.2.  У ову ка те го ри ју спа да ју аген си ко ји се мо гу ре ла тив но 
ла ко ди се ми но ва ти, ко ји иза зи ва ју уме ре но ви сок мор би ди тет и ни зак 
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ле та ли тет, зах те ва ју по ја ча ни епи де ми о ло шки над зор и ди јаг но стич-
ке мо гућ но сти. Ту спа да ју иза зи ва чи:

бак те ри ја слич на Co xi el la bur ne tii (Q гро зни це)•	
Bru cel la spp. (бру це ло за)•	
Sal mo nel la typhi (тр бу шни ти фус)•	
Shi gel la dysen te ri ae (ди зен те ри ја)•	
Vi brio cho le rae (ко ле ра)•	
E. co li O157:H7 (хе мо ра гиј ски ен те ро ко ли тис)•	
Crypto spo ri di um par vum •	
Ви ру си слич ни Alp ha vi ru ses (ве не цу е лан ски ен це фа ло ми је ли тис •	
– VEE), ис точ ни и за пад ни ен це фа ло ми је ли тис (ЕЕЕ.WEE)
Burk hol de ria mal lei (са ка ги ја)•	
Ri cin to xin•	
Clo stri di um per fri gens Ep si lon to xin •	
Staphylo coc cal en te ro to xin B •	

Kатегорија ц.3.  Ова ка те го ри ја об у хва та не ке од ра ни је по зна тих као и 
но во и скр сле аген се ко ји се у пер спек ти ви мо гу упо тре би ти као би о ло-
шко оруж је због до ступ но сти, јед но став не про из вод ње, ла ке ди се ми-
на ци је, иза зи ва ња ви со ког мор би ди те та и ле та ли те та. Ту спа да ју:

Ni pah vi rus•	
Han ta vi rus (хе мо ра гиј ска гро зни ца са бу бре жним син дро мом)•	
Ви ру си узроч ни ци кр пељ ског ен це фа ли ти са и кр пељ ске хе мо ра-•	
гич не гро зни це
Ви рус жу те гро зни це•	
Мул ти ре зи стен тан Myco bac te ri um tu ber cu lo sis•	

Ка раК те ри Сти Ке Би о Ло ШКоГ оруж ја

Осо би не би о ло шког оруж ја ко је га чи не ве о ма атрак тив ним су:
јед но став на про из вод ња•	 -не ке би о ло шке аген се ла ко је про из ве сти и 
у скром но опре мље ним ми кро би о ло шким ла бо ра то ри ја ма. Све што је 
по треб но за раз мно жа ва ње бак те риј ских кул ту ра је хра њи ва под ло га 
и ин ку ба тор-тер мо стат.
јеф ти на про из вод ња•	 -(про ис ти че из прет ход ног) пре ма не ким про-
ра чу ни ма од пре не ко ли ко де це ни ја, тро шко ви по сти за ња од ре ђе ног 
ефек та (не у тра ли са ња жи ве си ле) на по вр ши ни 1km2 при ме ном ра-
зних вр ста оруж ја су: кон вен ци о нал ним-2000$ ,ну кле ар ним-800$, 
хе миј ским-600$, а би о ло шким ма ње од 1$.
при кри ве на при ме на•	 струч ни ко ри сник би о ло шког оруж ја мо же, 
по зна ју ћи епи де ми о ло шко-еко ло шке ка рак те ри сти ке јед ног под руч ја, 
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иза зва ти ак ци дент ма њих или ве ћих раз ме ра, ко ји је не мо гу ће раз ли-
ко ва ти од при род но на ста ле епи де ми је.
ефи ка сна при ме на•	 -са 1kg ан трак сних спо ра, ди се ми но вих пу тем 
аеро со ла, мо же се пре кри ти по вр ши на од 100km2 и на њој иза зва ти 
смрт 50 % љу ди.
спе ци фич но деј ство на љу де, жи во ти ње и биљ ке•	 -и то без иза зи ва-
ња ве ли ке ма те ри јал не ште те, ра за ра ња и без зна чај них еко ло шких 
по сле ди ца.
иза зи ва ња ма сов ног обо ље ва ња/уми ра ња•	 -оно за ви си, углав ном од 
вр сте узроч ни ка и на чи на (пу та) при ме не. Нај по год ни ји су они ко ји 
се мо гу ди се ми но ва ти пу тем ва зду ха (аеро сол) и код ко јих по сто ји 
мо гућ ност на кнад ног ин тер ху ма ног пре но ше ња (vi rus va ri o le).
иза зи ва ња па ни ке, по ли тич ке не ста бил но сти, пре кид здрав стве•	
них и дру гих слу жби 
на ста нак про бле ма ко ји се од но се на: •	

Бр зу де тек ци ју и иден ти фи ка ци ју при мље ног аген са1. 
У2. с по ста вља ња аде кват них ме ра не у тра ли са ња би о ло шког на па да 
Аде кват ног ле че ња обо ле лих и про фи лак се здра вих и/или екс-3. 
по ни ра них.

Огра ни ча ва ју ћи фак то ри ка да је у пи та њу упо тре ба би о ло шког оруж ја су:
не мо гућ ност пот пу не кон тро ле•	 -ма ни фе ста ци је епи де миј ског про-
це са на кон при ме не би о ло шког аген са мо гу би ти не пред ви ди ве, са 
мо гућ но шћу да и онај ко ји га ко ри сти по ста не ње го ва жр тва
за ви сност од ра зних усло ва•	 на при мер, на ефек тив ност би о ло шког 
оруж ја пу тем аеро со ла у мно го ме ути чу кли мат ски и ме те о ро ло шки 
усло ви (тем пе ра ту ра, вла жност, ве тар, па да ви не). По ред то га ути цај 
сва ка ко има ју и ге о граф ски по ло жај, кон фи гу ра ци ја те ре на, про ку-
же ност (ко лек тив ни иму ни тет) ста нов ни штва по је ди ним па то ге ним 
аген си ма и др.
за ви сност од струч ња ка •	
не до ста так ин фор ма ци ја о ис ку стви ма о при ме ни овог оруж ја•	 -из 
ра зу мљи вих раз ло га огро ман део по да та ка др жи се у тај но сти.

на чин При Ме не Би о Ло ШКоГ оруж ја

Сви пу те ви пре но ше ња за ра зних бо ле сти у при род ним усло ви ма мо гу се 
ко ри сти ти и у при ме ни би о ло шког оруж ја. То су сле де ћи пу те ви:

пу тем ва зду ха тј. аеро со ла•	  (авио-спре је ви или си сте мом за кон де-
зо ва ње ва зду ха)
во дом•	  
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хра ном•	
Би о ло шким век то ри ма•	
кон так том•	  
по шиљ ка ма (пи сми ма).•	

Пре вен ци ја зЛо у По тре Бе Би о Ло ШКоГ аГен Са

Осно ва за из ра ду про грам ских ак тив но сти ко је би тре ба ло да сма ње мо-
гућ ност на мер не упо тре бе би о ло шког оруж ја пред ста вља Кон вен ци ја о би о-
ло шком оруж ју из 1972. го ди не, ко је су до са да ра ти фи ко ва ле 144 др жа ве и 
на тај на чин пре у зе ле оба ве зу да ње не од ред бе пре то че у сво је, на ци о нал не 
за кон ске ме ре. 

У том ци љу у окви ру УН сва ких не ко ли ко го ди на одр жа ва се кон фе рен ци ја 
о Кон вен ци ји (Re wi ev Con fe ren ce) на ко ји ма се при ка зу је сте пен из ра де ре ле-
вант них ре гу ла ти ва у по је ди ним др жа ва ма (5). Тај про грам об у хва та:

Из ра ду и за кон ско ре гу ли са ње на ци о нал них ме ра др жа ва чла ни ца 1. 
ко ји ма се сак ци о ни ше кр ше ње од ре да ба Кон вен ци је.
Из ра ду на ци о нал них ме ха ни за ма кон тро ле ра да са па то ге ним ми кро би ма 2. 
и њи хо вим ток си ни ма ко ји се мо гу упо тре би ти као би о ло шко оруж је.
Уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње у ис пи ти ва њу и не у тра ли са њу ефе-3. 
ка та у слу ча ју упо тре бе би о ло шког оруж ја.
Ја ча ње на ци о нал них и ме ђу на род них ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма 4. 
над зо ра, де тек ци је, ди јаг но сти ке, пре вен ци је и су зби ја ња за ра зних 
бо ле сти љу ди, жи во ти ња и би ља ка.
Из ра да и усва ја ње ко дек са ра да и по сту па ка на уч них рад ни ка и уста-5. 
но ва у по гле ду би о ло шке без бед но сти и си гур но сти.
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уЛо Га еПи де Ми о Ло Ги је у  
ван ред ниМ Си ту а ци ја Ма

Прим. др сци. мед. Ми ла ву чић-јан ко вић

увод

Од на стан ка и по чет ка ор га ни зо ва ног жи во та у пр во бит ној за јед ни ци чо-
век је био су о чен са ра зним по ја ва ма ко је су угро жа ва ле ње го во здра вље, а 
че сто до во ди ле и до ма сов ног и на глог уми ра ња. Ове не сре ће при мо ра ва ле су 
чо ве ка да раз ми шља ка ко да за шти ти по је дин ца и за јед ни цу од тих ви дљи вих 
и не ви дљи вих си ла. Мно ги пле мен ски оби ча ји пред ста вља ли су ко ри сне ме ре 
за пре вен ци ју не ких бо ле сти. Ве ро ва ње да се зли дух ко ји иза зи ва бо лест на-
ла зи у те лу и ства ри ма бо ле сни ка усло ви ло је из два ја ње обо ле лих од здра вих и 
из бе га ва ње до ди ра са њи хо вом оде ћом и пред ме ти ма. За тр па ва ње из лу че ви на 
од обо ле лих на ста ло је од ве ро ва ња да би њи хо во про ди ра ње у во ду на љу ти ло 
до бре ду хо ве ко ји жи ве у во ди за пи ће. 

У сред њем ве ку ма сов не епи де ми је и пан де ми је при мо ра ле су фе у дал це 
да фор ми ра ју ка ран ти не и ле про зо ри је у ци љу за шти те од за ра зних бо ле сти. 
Пр ве по чет ке тих ме ра сре ће мо у Ми ла ну. У Ве не ци ји се 1374. го ди не за бра њу ју 
при ступ у град за ра же ној че ља ди и ин фи ци ра ној ро би. Изо лу ју за ра же не ван 
гра да и уво де оба ве зно при ја вљи ва ње бо ле сти. Та ко ка ран ти ни по ста ју ка мен 
те ме љац бор бе про тив за ра зних бо ле сти (1).

Ср би ја се од у век на ла зи ла на рас кр сни ци три кон ти нен та та ко да је увек 
би ла из ло же на ен дем ским жа ри шти ма, а на ро чи то 14. ве ку ка да су ха ра ли ку га 
и пе га вац, из ме ђу Ни ша и Плов ди ва, на пу те ви ма кр ста ша. Из тог раз ло га до-
не ти су про пи си о ме ра ма за спре ча ва ње ши ре ња за ра зних бо ле сти код љу ди 
и сто ке (Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс) (2).

У Бе о гра ду је 1831. го ди не из да то „Упут ство за ле че ње ко ле ре“, а већ 1832. 
го ди не штам па на је књи га „Ко ле ра ази јат ска – ка ко се од ње чу ва ти и ле чи ти 
тре ба“ од др Па вла Јо ви ћа.

Осно ва ни су и ка ран ти ни, при вре ме ни у Ћу при ји и стал ни у Алек син цу 
под вођ ством др Кар ла На ђа, 1836. го ди не (3).
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иСто риј СКи По че ци на уч не еПи де Ми о Ло Ги је

Епи де ми о ло ги ја пред ста вља фи ло зоф ски ме тод про у ча ва ња здрав стве них 
про бле ма и мо же се при ме ни ти на ши рок спек тар про бле ма, од спре ча ва ња 
пре но са ин фек тив них бо ле сти до из ра де стра те ги ја за очу ва ње здра вља и 
пре вен ци је бо ле сти, по себ но је зна чај на ње на уло га у ван ред ним си ту а ци ја ма. 
Ве ли ке епи де ми је има ле су све ка рак те ри сти ке ван ред не си ту а ци је у јед ној 
за јед ни ци. Ме то до ло ги ја се стал но ме ња, јер се при ла го ђа ва за ве ћи низ здрав-
стве них про бле ма, као и тех ни ка по зајм ље них и адап ти ра них ин стру ме на та 
из дру гих ди сци пли на као што су ма те ма ти ка и ста ти сти ка (4). 

Ги ро ла мо Фра ка сто ри ус (1478–1553) утвр дио је да по сто је за ра зне бо ле сти 
узро ко ва не жи вим узроч ни ци ма, пре но се се кон так том ди рект ним и ин ди-
рект ним као и ва зду хом. По зна вао је и зна чај во де и зе мљи шта у пре но ше њу 
за ра зних бо ле сти и по јам ин ку ба ци је.

Луј Па стер (1822–1895) ми кро би о лог и хе ми чар от крио је вак ци ну про тив 
бе сни ла, тех ни ку изо ла ци је узроч ни ка и успе шност вак ци на ци је. По ста вио је 
осно ве иму но ло ги је.

Ро берт Кох (1843–1910) от крио је ба цил ту бер ку ло зе, ко ле ре и ан трак са. 
Нај ве ћа ње го ва за слу га је што је пр ви опи сао на уч ни при ступ ко јим се до ка-
зу је да је из ве сни ми кро ор га ни зам узроч ник обо ље ња. Аутор је Ко хо вих по-
сту ла та. 

Се мел вајс, ма ђар ски ле кар ко ји је ра дио на Беч кој аку шер ској кли ни ци 
ус пео је да сма њи ле та ли тет од пу ер пе рал не гро зни це уво де ћи дез ин фек ци ју 
ру ку хлор ним кре чом пре сва ке ги не ко ло шке ин тер вен ци је.

Џон Сноу, ен гле ски ле кар опи сао је хи дрич ну епи де ми ју ко ле ре у Лон до ну 
и до ка зао да је во да пут пре но ше ња, као и да се узроч ник раз мно жа ва у цре ви-
ма и из лу чу је у спољ ну сре ди ну фе ка ли ја ма (5) . 

еПи де Ми о Ло Ги ја 20. ве Ка

Maхон је је дан од пи о ни ра епи де ми о ло га два де се тог ве ка, ко ји ну ди сле-
де ћу де фи ни ци ју: „Епи де ми о ло ги ја је област ме ди цин ских на у ка ко ја се ба ви 
од но си ма раз ли чи тих фак то ра и усло ва ко ји од ре ђу ју фре квен ци ју и ди стри-
бу ци ју ин фек тив них про це са, бо ле сти, или фи зи о ло шких ста ња у људ ским 
за јед ни ца ма“.

Епи де ми о ло ги ја по ти че од грч ких ре чи епи, де мос и ло гос. У реч ни ку реч 
епи де ми о ло ги ја де фи ни са на је као „Сту ди ја ди стри бу ци је ко ја је од ре ђе на 
ме ђу соб ним од но сом здра вља у по пу ла ци ји и при ме ном ове ди сци пли не мо гу 
да се кон тро ли шу здрав стве ни про бле ми“. 
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По след ња де фи ни ци ја на гла ша ва да се епи де ми о ло зи ба ве не са мо бо ле-
сти ма, не го и до га ђа ји ма у ве зи са здра вљем, а што је у крај њој ли ни ји епи де-
ми о ло ги ја по све ће на кон тро ли бо ле сти. Сви епи де ми о ло зи сло жи ће се да се 
епи де ми о ло ги ја од но си на по пу ла ци ју ви ше не го на по је дин ца, чи ме се одва ја 
од остат ка ме ди ци не и пред ста вља осно ву на у ке на род ног здра вља. Сто га, тре-
ба да опи су је здра вље и бо ле сти у сми слу рас по де ле фре квен ци ја у по пу ла-
ци ји. Епи де ми о ло зи ко ри сте ове фре квен ци је и ди стри бу ци је спе ци фич них 
здрав стве них па ра ме та ра за фре квен ци је дру гих фак то ра ко ји ма су из ло же не 
по пу ла ци је у ци љу иден ти фи ко ва ња оних ко ји мо гу би ти узро ци бо ле сти или 
про мо те ри до брог здра вља (4).

Свој стве но фи ло зо фи ји епи де ми о ло ги је је иде ја да се ло ше здра вље не 
ди стри бу и ра слу чај но у по пу ла ци ја ма. Раз ло зи за то ни су слу чај ни, ди стри бу-
ци ја ће обез бе ди ти по ја ве у ве зи са фак то ри ма ри зи ка за бо ле сти и би о ло шке 
ме ха ни зме ко је има ју за по сле ди цу гу би так здра вља.

Епи де ми о ло ги ја се обич но фо ку си ра на здра вље у спе ци фич ним људ ским 
по пу ла ци ја ма, рет ко је у ста њу да обез бе ди екс пе ри мен тал ни до каз у сми слу 
Ко хо вих по сту ла та, као што че сто мо же да се ура ди у на уч ним ла бо ра то ри-
ја ма.

Епи де ми о ло ги ја че шће да је ве ли ки број убе дљи вих ин ди рект них до ка за 
о ве зи из ме ђу бо ле сти и здра вља или дру гих фак то ра. Иако ће се раз ли ко ва ти 
на тач ним де фи ни ци ја ма епи де ми о ло ги је, ве ћи на епи де ми о ло га сло жи ће се 
да они по ку ша ва ју да ка рак те ри шу од нос из ме ђу аген са, жи вот не сре ди не и 
до ма ћи на (обич но чо век). Епи де ми о ло зи сма тра ју да здра вље пред ста вља рав-
но те жу из ме ђу ове три сна ге. Про ме не у би ло ко јем од ова три фак то ра мо гу 
до ве сти до гу бит ка здра вља. Ови по сту ла ти мо гу се при ме ни ти и на по ре ме ћа је 
здра вља до ко јих до ла зи то ком ван ред них си ту а ци ја.

Епи де ми о ло ги ја је основ на на у ка на род ног здра вља и мо же да: (а) опи-
су је спек тар бо ле сти, (б) опи су је исто ри је при ро де бо ле сти, (в) иден ти фи ку је 
фак то ре ко ји по ве ћа ва ју или сма њу ју ри зик од до би ја ња бо ле сти, (г) пред ви ђа 
трен до ве бо ле сти, (д) об ја шња ва ме ха ни зам тран сми си је бо ле сти, (ф) те сти ра 
ефи ка сно сти стра те ги ја ин тер вен ци је, (г) про це њу је ин тер вен ци је про гра ма 
(ж) иден ти фи ку је здрав стве не по тре бе за јед ни це и ра ди про це ну јав них здрав-
стве них про гра ма (6). 

аК тив но Сти еПи де Ми о Ло Ги је у ван ред ниМ  
Си ту а ци ја Ма

У ван ред ним си ту а ци ја ма ка кве су еле мен тар не не сре ће, ка та стро фе, ра-
то ви и ве ли ке епи де ми је, све епи де ми о ло шке и дру ге ак тив но сти ин сти ту та и 
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за во да за за шти ту на род ног здра вља, спро во де се у из ме ње ним окол но сти ма 
у од но су на сва ко днев ни рад.

Рад на спре ча ва њу по губ них по сле ди ца ван ред ног ста ња за по чи ње још у 
ре дов ној си ту а ци ји и од но си се на ак тив но сти при прав но сти за ван ред ну си ту-
а ци ју. Фор ми ра ју се опе ра тив ни ти мо ви за ван ред не си ту а ци је, на на ци о нал-
ном и ло кал ном ни воу, са та квим ти пом вер ти кал не и хо ри зон тал не ко му ни-
ка ци је да ру ко вод ни и опе ра тив ни ла нац мо же би ти по кре нут у пр вим са ти ма 
од из би ја ња ван ред не си ту а ци је. Из ра ђу ју се Опе ра тив ни пла но ви ак тив но сти 
у ван ред ној си ту а ци ји за на ци о нал ни ни во, ло кал ну за јед ни цу и сва ко прав но 
ли це по себ но. Де фи ни са ни су за да ци и по ступ ци здрав стве ног си сте ма за ра-
но от кри ва ње по ре ме ћа ја здра вља, хит но из ве шта ва ње и бр зо ре а го ва ње. Сви 
опе ра тив ни пла но ви и во ди чи ино ви ра ју се сва ке две го ди не (7).

У тре нут ку де ша ва ња ван ред не си ту а ци је вр ши се бр за про це на си ту а-
ци је о ве ли чи ни ри зи ка по на род но здра вље, ор га ни зу ју се мо бил не еки пе за 
те рен ски рад, уво ди се пер ма нент на при прав ност, но ми ну ју се пунк то ви за 
при ку пља ње по да та ка са од го вор ним ли ци ма, ус по ста вља ју се ко му ни ка ци о ни 
и ко манд ни ка на ли, мул ти ди сци пли нар на са рад ња са дру гим слу жба ма здрав-
стве ног си сте ма, ус по ста вља се са рад ња са дру гим ре ле вант ним сек то ри ма, 
ана ли зи ра ју се при ку пље ни по да ци, утвр ђу је се узрок и на ла жу се пр ве хит не 
ме ре за спре ча ва ње ши ре ња за ра зних бо ле сти и из би ја ња епи де ми ја.

Од мах на кон пр ве про це не ри зи ка, де фи ни шу се по тре бе за по моћ у осо-
бљу, ма те ри јал ним сред стви ма, ле ко ви ма, бол нич ким ка па ци те ти ма и тран-
спорт ним сред стви ма, а по по тре би тра жи се и ме ђу на род на по моћ (8).

Оште ће ње здра вља у ван ред ним си ту а ци ја ма мо же се ис по љи ти у че ти ри 
об ли ка:

По вре де•	
Емо ци о нал ни стрес•	
Епи де ми је•	
По раст при сут них ен дем ских обо ље ња •	

На осно ву бр зе про це не ри зи ка тре ба спро во ди ти ак тив но сти на те ре ну 
бр зо, ефи ка сно, ко ор ди ни ра но и ра ци о нал но. При хва та ње и ор га ни за ци ја ра да 
ме ди цин ских и дру гих еки па до бро во ља ца тре ба да се во ди из јед ног цен тра. 
У са ни ра њу по сле ди ца нео п ход на је ре дов на, бр за и тач на ин фор ми са ност 
ста нов ни штва, што мо же да спре чи ства ра ње па ни ке, за гу ше ња здрав стве них 
слу жби и по ја ву пр вих нео т кри ве них кла сте ра за ра зних бо ле сти.

Ако се ра ди о епи де ми ја ма ко је има ју ка рак тер ван ред не си ту а ци је, по ред 
ле че ња и ак тив ног тра же ња свих обо ле лих и екс по ни ра них на те ре ну, од ви ја-
ју се и ак тив но сти ис тра жи ва ња фак то ра ко ји су до ве ли до епи де ми је, усло ва 
ши ре ња, утвр ђи ва ња ме ра за су зби ја ње да љег ши ре ња и га ше ња епи де ми је. 
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Исто вре ме но, ор га ни зу је се при ку пља ње узо ра ка и ла бо ра то риј ска ис тра жи-
ва ња (9).

Мо бил не еки пе за те рен ски рад под ле жу бр зој еду ка ци ји о је дин стве-
ним про це ду ра ма де ло ва ња, по се ду ју за штит ну опре му и по по тре би им се 
аде ква тан при вре ме ни сме штај на те ре ну, на на чин ко ји не угро жа ва њи хо ву 
без бед ност и здра вље.

Про ти ве Пи де Миј СКе Ме ре у ван ред ниМ  
Си ту а ци ја Ма

Ме ре за за шти ту ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти у ван ред ним си-
ту а ци ја ма пред ста вља ју скуп свих ак тив но сти ко је пла ни ра ју, ор га ни зу ју и 
спро во де ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, Ауто ном них по кра ји на, Ре-
пу бли ке Ср би је, дру ги над ле жни ор га ни, при вред ни су бјек ти, ин сти ту ти и 
за во ди за јав но здра вље и дру ге здрав стве не уста но ве, при ват на здрав стве на 
прак са, здрав стве ни рад ни ци и фи зич ка ли ца у ци љу за шти те на род ног здра-
вља. Спро во ди се сле де ће:

Обез бе ђи ва ње здрав стве но ис прав не во де за снаб де ва ње ста нов ни-1. 
штва, уз стал ну са ни тар но- хи ги јен ску и ла бо ра то риј ску кон тро лу 
ис прав но сти
Обез бе ђи ва ње ис хра не угро же ног ста нов ни штва, уз стал ну са ни тар-2. 
но-хи ги јен ску и ла бо ра то риј ску кон тро лу ис прав но сти на мир ни ца, 
са ни тар ни над зор над тран спор том, чу ва њем и ди стри бу ци јом на-
мир ни ца
Са ни тар ни над зор у ко лек тив ним сме шта ји ма и јав ним ку хи ња ма3. 
Дис по зи ци ја чвр стог и теч ног от па да4. 
По о штрен ак ти ван, сва ко днев ни епи де ми о ло шки над зор над здрав-5. 
стве ним ста њем угро же ног ста нов ни штва, у ци љу пра во вре ме ног 
от кри ва ња сва ког по ра ста обо ље ва ња или по че так евен ту ал не епи-
де ми је
Уко ли ко се про це ни ри зик од ши ре ња бо ле сти на ла жу се аде кват не 6. 
ме ре ри зи ку (ме ре ван ред не иму ни за ци је, уво ђе ње здрав стве ног над-
зо ра, изо ла ци је и ка ран ти на). Епи де ми о ло зи у слу ча је ви ма про це не 
ри зи ка од епи де ми је, кон тро ли шу обим спро ве де них ме ра, јер по-
сто ји опа сност од по ли тич ког при ти ска и пред у зи ма ња не по треб них, 
не ра ци о нал них ме ра, по си сте му „да јав ност ви ди да се не што чи ни“. 
Ако не ма струч ног оправ да ња, зах те ве јав но сти за до дат ним ме ра ма 
не тре ба ува жа ва ти
По сту па ње са по ги ну лим и умр лим ли ци ма тре ба да се оба ви до сто-7. 
јан стве но, по ва же ћим стан дар ди ма, тре ба одо ле ти при ти ску јав но сти 
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да се са хра њи ва ње оба ви бр зо и уз гру бу дез ин фек ци ју, због на вод не 
опа сно сти од ши ре ња за ра за. Та кав страх је струч но нео прав дан, са мо 
мо же да на не се те шко ће у иден ти фи ка ци ји умр лих 
Укла ња ње ле ше ва жи во ти ња тре ба оба ви ти на на чин и под усло ви ма 8. 
ко ји не угро жа ва ју здра вље ста нов ни штва, из во ри шта во де за пи ће и 
жи вот ну сре ди ну 
Спро во ђе ње кон ти ну и ра не дез ин фек ци је, а на осно ву про це не и дез-9. 
ин сек ци је и де ра ти за ци је мо ра да бу де ра ци о нал но и струч но оправ-
да но
По врат на ин фор ми са ност свих уче сни ка у спро во ђе њу ме ра и стал на 10. 
ева лу а ци ја кључ ни су за успе шност ме ра у ван ред ној си ту а ци ји
Ин фор ми са ност угро же ног ста нов ни штва мо ра би ти пра во вре ме на, 11. 
ре дов на и тач на, пре ко свих до ступ них ме ди ја за ма сов ну ко му ни ка-
ци ју, као услов за до бро и ко ор ди ни ра но спро во ђе ње ме ра и спре ча-
ва ње па ни ке ста нов ни штва.

У спро во ђе њу про ти ве пи де миј ских ме ра у ван ред ним си ту а ци ја ма ни је 
до зво ље на при ме на но вих, не про ве ре них ме то да и по сту па ка (10). 

Ван ред не ме ре спро во де се све док тим струч ња ка на на ци о нал ном ни-
воу и над ле жне уста но ве, сход но За ко ну о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти и дру гој ре гу ла ти ви, у за ви сно сти од ри зи ка по на род но здра вље, не 
про це ни да је ус по ста вље на ре дов на, уоби ча је на си ту а ци ја (11). 
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Кон тро Ла Ми Кро Би о Ло ШКих 
оПа Сно Сти: над зор у По Пу Ла ци-

ји, Без Бед ноСт СПро ве де них Ме ра 
Пре вен ци је и уЛо Га Ми Кро Би о Ло-

ШКих Ла Бо ра то ри ја у над зо ру

Проф. др дра го љуб Ђо кић

увод

Ми кро би о ло шки ха зард био је до ско ро нај че шћи узрок смр ти или бо ле сти. 
Иако је са да нај че шћи при о ри тет дат хе миј ским и ра ди ја циј ским ха зар ди ма, 
он оста је и да ље нај че шћи узрок бо ле сти. Епи де ми о ло шке ме то де при ис тра-
жи ва њу ин фек тив них бо ле сти не раз ли ку ју се у су шти ни од дру гих епи де-
ми о ло шких ис тра жи ва ња. Ипак, по сто је не ке ис тра жи вач ке тех ни ке ко је су 
на ро чи то при мен љи ве на за ра зне бо ле сти. Тех ни ка над зо ра (над гле да ња) пр ви 
пут је ко ри шће на при ис тра жи ва њу ин фек тив них бо ле сти (1). 

У ши ро ку упо тре бу ушао је се дам де се тих го ди на про шлог ве ка и од та-
да је ме ђу на род но при знат као Си стем при сту па про из вод њи без бед не хра не 
(HAC CAP). Та ко ђе и Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО) при ка за ла га је 
као нај е фи ка сни је сред ство у кон тро ли бо ле сти иза зва не хра ном. Што се ти-
че Ср би је пред но сти HAC CAP си сте ма још увек су не до вољ но по зна те ве ћи ни 
при вред них пред у зе ћа, али у не ко ли ко по след њих го ди на по сто ји огром на 
за ин те ре со ва ност и тен ден ци ја за ње го вим уво ђе њем. 

Упо тре ба ми кро би о ло шких ла бо ра то ри ја у епи де ми о ло шким сту ди ја ма 
за ра зних бо ле сти нај зна чај ни ја је за ову ди сци пли ну. 

над ГЛе да Ње – над зор у По Пу Ла ци ји

Тех ни ке над гле да ња здрав стве ног ста ња по пу ла ци је нео п ход не су за успе-
шно пра ће ње не ке по ја ве у на род ном здра вљу. Та ко ће мо ни то ринг (пра ће ње) 
успе ха или не у спе ха по ли ти ке вак ци на ци је у слу ча ју за ра зне бо ле сти, са др-
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жа ти над гле да ње упо тре бе вак ци не и над гле да ње за ра зне бо ле сти и са др жа ти 
над гле да ње про прат них ефе ка та вак ци на ци је и иму ни те та по пу ла ци је. Мо-
ни то ринг мо же да по ста не до бро при ме њен на чин ко јим се ис ход кон стант но 
про це њу је да би се про цес при ла го дио. Ис тра жи ва ње ни је основ ни део над зо ра, 
иако над гле да ње мо же да олак ша ис тра жи ва ње. Сто га, би ло је не ких рас пра-
ва о пој му „епи де ми о ло шког над зо ра“ и да ли је „јав но над гле да ње здра вља“ 
при хва тљив по јам (1).

ти По ви над зо ра

По сто је два ти па над зо ра: ак тив ни и па сив ни.
У па сив ном над зо ру, ре ци пи јент че ка да му про вај дер да из ве штај у ак-

тив ном над гле да њу. Ру тин ске кон тро ле про вај де ра стал но се вр ше да би се 
обез бе ди ла уни форм ност и ком плет ност из ве шта ва ња. По ве ћа но над гле да ње 
(по о штрен над зор) по јам је ко ји се по не кад ко ри сти да озна чи об лик ак тив ног 
над гле да ња. Гло бал но успе шан био је про грам ера ди ка ци је ве ли ких бо ги ња и 
та да је ко ри шће но ак тив но над гле да ње. Сва ка ло кал на здрав стве на је ди ни ца, 
тре ба ло је да „при ја ви слу ча је ве ве ли ких бо ги ња сва ке не де ље“, за тим су би ла 
пред у зе та да ља ис тра жи ва ња ка да је за бе ле жен но ви слу чај, а ко ри шће ни су 
и не ме ди цин ски из во ри ин фор ма ци је-на став ни ци, школ ска де ца, ци ви ли и 
др. Зна чај но је при ја вљи ва ње ка да је по врат на ин фор ма ци ја не га тив на, а не и 
основ ни чи ни лац си сте ма над гле да ња (2). 

За над гле да ње ве о ма рет ких за ра зних бо ле сти, ком плет ност је зна чај на и 
та да је не га тив но из ве шта ва ње (нул то из ве шта ва ње - да не ма но вих слу ча је ва) 
основ но. Не га тив но из ве шта ва ње рет ких пе ди ја триј ских за ра зних бо ле сти као 
што су Ре јов син дром и Ка ва са ки за ра за, ко ју је спро ве ла бри тан ска Пе ди ја-
триј ска је ди ни ца за над гле да ње у Бри та ни ји (Хал и Глик ман 1988). 

Пре вен тив ни над зор
Пре вен тив ни над зор у осно ви је вр ста „над гле да ње узор ка“, у ко ји ма из-

ве шта ва ње из во ра сме ште них у раз ли чи тим де ло ви ма, ко ји по кри ва ју не ку 
област (она мо же да при лич но ком пле тан, ре пре зен та тив ни из ве штај о по пу-
ла ци ји ко ју по кри ва сва ки из вор ко ји из ве шта ва). Ово обез бе ђу је да се не тро ше 
сред ства на ши рок си стем над гле да ња. Ако је по зна та по пу ла ци ја (у це ли ни 
или по де ље на пре ма го ди на ма или по лу) ко ју по кри ва сва ки цен тар ко ји да је 
из ве штај про це не за ра зе или дру гих ин ди ка то ра ко ји се над гле да ју, мо гу да 
се до но се до бри за кључ ци о не ким до брим и ло шим стра на ма пре вен тив ног 
над зо ра за сно ва ног на из ве шта ва њу ле ка ра оп ште прак се. Си сте ми за сно ва ни 
на из ве шта ва њу ле ка ра оп ште прак се нај че шћи су об лик пре вен тив ног над-
зо ра (3). 
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оСнов ни чи ни о ци Си Сте Ма над ГЛе да Ња

Основ ни ко ра ци у сва ком си сте му над гле да ња (над зо ра) су:
са ку пља ње по да та ка•	
ана ли за по да та ка•	
ин тер пре та ци ја по да та ка•	
по врат на ин фор ма ци ја. •	

Ови ко ра ци слич ни су они ма у сва ком на уч ном про це су, са ку пља ње по да-
та ка је основ ни еле мент си сте ма, али гре шка у сва ком од оста ла три ко ра ка у 
про це су та ко ђе до при но си не функ ци о нал но сти си сте ма (4,5). 

Са Ку Пља Ње По да та Ка
Са ку пља ње по да та ка тре ба да бу де си сте мат ско, ре гу лар но, уни форм но и 

на ро чи то код ин фек тив них бо ле сти те мат ско и ре ле вант но. Да би са ку пља ње 
би ло си сте мат ско, они ко ји снаб де ва ју ин фор ма ци ја ма тре ба да раз у ме ју о че-
му тре ба да из ве сте, да не гре ше, да при ја ве са мо ин те ре сант не и рет ке слу ча-
је ве, уз над гле да ње ин фек тив них бо ле сти озбиљ не, рет ке и за ра зе про тив ко јих 
су пред у зе те ме ре. Над гле да ње ин фек тив них бо ле сти има нај ви ше свр хе. 

За кли нич ке из ве шта је о слу ча је ви ма, од по себ не ко ри сти су де фи ни ци је 
за но ве и рет ке за ра зе чак и за обич не и ла ко пре по зна тљи ве за ра зе, на ро чи то 
ка да по ста ну рет ке. Ра на де фи ни ци ја слу ча ја за си стем опа да ња иму ни те та 
АИДС, би ло је основ но ра но при ја вљи ва ње да би се от по че ло над гле да ње ове 
ин фек ци је. Ма ле бо ги ње ла ко се кли нич ки кон ста ту ју, али је основ но да се 
при ја ви слу чај, да се де фи ни ше и да се ла бо ра то риј ски по твр ди сва ки за бе ле-
жен слу чај ка да је кам па ња вак ци на ци је по ста ла то ли ко успе шна да је бо лест 
по ста ла рет ка. 

За из ве штај из ла бо ра то ри је нпр. изо ло ва ње ми кро ор га ни зма са по је-
ди них де ло ва или опа да ње ти тра ан ти те ла или ан ти те ла из ве сног сте пе на 
удру же ног са кли нич ком сли ком ка рак те ри стич ном за ин фек ци ју, мо гу би ти 
при хва тљи ва. 

Код за ра зних бо ле сти, че сто је те шко спо ји ти ко рект но иден ти фи ко ван 
ми кро ор га ни зам са по себ ном бо ле шћу нпр. изо ло ва ти Еxо ви рус од па ци је на-
та са га стро ен те ри ти сом. У тим слу ча је ви ма, све ла бо ра то ри је тре ба да зна ју 
да ли је по треб но при ја ви ти сва ки слу чај изо ла ци је или са мо оне ка да се изо-
ло ва ни ми кро ор га ни зми сма тра ју да до при но се симп то ми ма (што мо же да 
зах те ва про це ну у са мој ла бо ра то ри ји). У си сте му ла бо ра то ри је, из ве шта ва ња 
ко је спро во ди Цен тар за над гле да ње за ра зних бо ле сти у Ен гле ској и Вел су, 
при ја вљу ју се сви ви ру сни изо ла ти, иако је омо гу ће но ла бо ра то ри ји да ука же 
да ли је изо лат зна ча јан за ста ње па ци јен та (6). 
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ана Ли за По да та Ка
Ана ли за по да та ка за ин фек тив на обо ље ња слич на је сва кој дру гој вр сти 

епи де ми о ло шке ста ти сти ке. Основ ни прин ци пи ове ана ли зе су пре ма вре ме ну, 
ме сту и осо би (7). 

вре ме
Ана ли за пре ма вре ме ну нео п ход на је ако тре ба про на ћи трен до ве из по-

да та ка о над зо ру. На ро чи то код ин фек тив них бо ле сти, ко ри сни су вре мен ски 
трен до ви, као и у пред ви ђа њу и пла ни ра њу за ра зног обо ље ња, за ка шње ње у 
вре ме ну акут не бо ле сти и вре ме ну ка да је ин фек ци ја ди јаг но сти фи ко ва на и 
за тим при ја вље на. 

Ме сто
Ме сто ла бо ра то ри је или здрав стве не слу жбе ко ја из ве шта ва, углав ном се 

сма тра ге о граф ском ло ка ли за ци јом бо ле сни ка. Из у зев у слу ча је ви ма нај бо ље 
ор га ни зо ва них здрав стве них си сте ма ово ни је увек тач но. У Ен гле ској и Вел су 
нпр. ти из ве шта ји углав ном се од но се на ме сто бо ра ви шта па ци јен та. Код ла бо-
ра то риј ских по да та ка рет ке су оштре гра ни це. Ана ли за пре ма ме сту ста но ва ња 
обо ле лог мо же да ука же на раз ли чи те обра сце ин фек ци је као што су: се вер-југ 
или ур ба но-ру рал но. Углав ном, ше ме на ци о нал ног над гле да ња ука зи ва ће на 
ве ли ке раз ли ке у оп се гу. За ма ње обла сти нео п ход не су че сто пре ци зни је раз-
ли ке ко је се до би ја ју со фи сти ци ра ни јим си сте ми ма над гле да ња. По ен та је да 
је ана ли за пре ма ме сту на ро чи то зна чај на на по чет ку ис тра жи ва ња. 

осо ба
Го ди не и пол при ја вље них слу ча је ва та ко ђе су зна чај не ком по нен те из-

ве шта ја над гле да ња. Мо гу ће је спро ве сти си стем над гле да ња за сно ван са мо 
на бро је ви ма и ге о граф ској ло ка ли за ци ји, али ће осе тљи вост та квог си сте ма 
би ти зна чај но сма ње на. 

У јед ној епи де ми ји, по ја ву хе па ти ти са Б иза звао је чо век ко ји је цр тао те-
то ва же у јед ном де лу Ен гле ске. Про ста ана ли за по да та ка о „ин фек тив ној жу-
ти ци“ пре ма вре ме ну или пре ма ме сту, не би от кри ла по че так. Ипак, ана ли за 
по да та ка пре ма го ди на ма и по лу, от кри ла је по раст за бе ле же них слу ча је ва код 
му шка ра ца из ме ђу 15–29 го ди на (4). 

У си сте му ла бо ра то риј ског над гле да ња у Ен гле ској и Вел су, не ки зна чај ни 
и че сти ми кро ор га ни зми, као што је Сал мо не ла, при ја вље ни су без го ди на и 
по ла па ци јен та јер би то оп те ре ти ло из ве шта ва ње, са ку пља ње и ана ли зу та квих 
по да та ка у вре ме ну пре ком пју те ра до сте пе на да се не би мо гло рас по ла га ти 
по да ци ма. Осла ња ло се на спо соб ност да се от кри је по ја ва по ве ћа ња у рет ком 
Сал мо не ла се ро ти пу. Та да су го ди не и пол слу ча је ва би ли до ступ ни из ре фе-
рент них ла бо ра то ри ја и че сто су да ва ли не ка ети о ло шка ре ше ња. 
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Рел тив но крут и нео се тљив си стем ипак је био ва љан при мер као при 
по ја ви рет ке ин фек ци је Сал мо не ле илинг, за ко ју се до ка за ло да је углав ном 
при сут на код де це и по твр ђе но је да се иза зи ва ла мле ком у пра ху. По ја ва ових 
епи де ми о ло шких по да та ка у по чет ку епи де ми о ло шких еви ден ци ја, би ла је 
екс трем но ја ка, док је ни во кон та ми на ци је мле ка Сал мо не лом био екс трем но 
ма ли. По же љан је ја сан по да так де но ми на тор, али ни је би тан за си стем над зи-
ра ња за ра зе. У Ује ди ње ном Кра љев ству, са мо кра љев ски ко леџ ис тра жи вач ке 
је ди ни це ле ка ра оп ште прак се (RCGP), из вор је ових по да та ка. У овом си сте-
му над гле да ња, око че тр де сет ле ка ра оп ште прак се на раз ли чи тим де ло ви ма 
Ује ди ње ног Кра љев ства по кри ва ју ћи 200.000 па ци је на та, из ве шта ва ју о но вим 
епи зо да ма бо ле сти сва ке не де ље Цен трал ну ис тра жи вач ку је ди ни цу. Ка ко 
сва ки ле кар оп ште прак се има па ци јен те раз ли чи тих го ди на и по ла, мо гу се 
из ра чу на ти сто пе обо ље ва ња (4).

ин тер Пре та ци ји По да та Ка 
У ин тер пре та ци ји по да та ка из си сте ма над зо ра на ла зи се ве шти на епи де-

ми о ло га. Ње го ви не дељ ни из ве шта ји ни су слу жи ли за ар хи ву, а ње го во пе ро 
по ста ло је ли те рар но за спро во ђе ње про ме не. Сво је ана ли зе пред ста вљао је 
објек тив но, а за тим из но сио сво је ин тер пре та ци је сна жно. У по да ци ма си сте ма 
над гле да ња, де таљ но раз у ме ва ње си сте ма из ве шта ва ња, нео п ход но је пре но 
што је мо гу ћа ин тер пре та ци ја ста ти стич ких по да та ка. Не ко зна ње о ве ли чи ни 
и де мо граф ским осо би на ма по пу ла ци је ко ја је об у хва ће на си сте мом над гле да-
ња је нео п ход но. Сва ко но си сво ју сна гу и осно ву. Са сва ким из вор ним по дат-
ком: бла го вре ме ност, ком плет ност, ре пре зен та тив ност и по у зда ност, тре ба да 
се раз ма тра ју. Сва ова че ти ри ква ли те та су од ва жно сти за до бар над зор (2). 

Бла го вре ме ност мо же би ти на ро чи то зна чај на у ла бо ра то риј ској ста ти-
сти ци, ка да мо же да бу де зна чај но од ла га ње из ме ђу по чет ка бо ле сти и ла бо-
ра то риј ске ди јаг но зе. Ми кро ор га ни зми ма по треб но је вре ме да се раз ви ју у 
кул ту ри и се рум ски при мер ци узор ка из акут ног пе ри о да бо ле сти по треб ни су 
за ве ћи број ан ти те ла, да би се ро ло шка ди јаг но за би ла по твр ђе на. Бр зе ди јаг-
но стич ке ме то де за иден ти фи ка ци ју ми кро ор га ни за ма и ве ћа упо тре ба ИгМ 
те сто ва, убр за ли су зна чај но ди јаг но стич ки про цес за не ке ин фек ци је. Иако 
су углав ном за сно ва не на кли нич кој ди јаг но зи, оба ве ште ња не мо ра ју увек да 
бу ду об ја вље на бр зо као што би се оче ки ва ло и си сте ми кли нич ких из ве шта-
ва ња ле ка ра оп ште прак се тре ба да бу ду бр за.

От кри ва ње трен до ва за ра зе пре ма вре ме ну, ме сту и осо би, до вољ но је за 
зна чај ну епи де ми о ло шку итер пре та ци ју. За рет ке за ра зе или за ра зе ко је су 
по ста ле рет ке то ком про гра ма кон тро ле, ком плет ност пред ста вља ве ћи зна-
чај у па сив ном си сте му над гле да ња. ре пре зен та ти вост са ку пље них по да та ка 
зах те ва раз ми шља ње и пла ни ра ње, као и са ку пља ње чи ње ни ца из ви ше из во ра 
ко ји мо гу да пру же до бар на чин за вред но ва ње и упо ре ђи ва ње по да та ка. У ис-
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пи ти ва њи ма у Ен гле ској и Вел су код обо ле лих од ме нин го кок ног ме ни ги ти са, 
из во ри из бол ни це, оба ве ште ња (кли нич ка ди јаг но за) и ла бо ра то риј ски по да ци, 
по ка зу ју слич не трен до ве то ком вре ме на. 

ди Се Ми на ци ја ин Фор Ма ци је и циљ не Гру Пе

Циљ сва ког си сте ма над зо ра и ње гов учи нак као и ква ли тет и ре ле вант-
ност, под ло жни су кри ти ци: не са мо да има свр ху и да бу де схва тљив, већ мо ра 
би ти усме рен од го ва ра ју ћим ци ље ви ма, би ло да је реч о љу ди ма ко ји до но се 
од лу ке или ис тра жи ва чи ма. 

По врат не ин фор ма ци је они ма ко ји ша љу из ве шта је зна чај не су за мо ти-
ва ци ју у сва ком си сте му над гле да ња. За си стем над гле да ња за ра зних бо ле сти, 
нај при клад ни ји су не дељ ни или ме сеч ни из ве шта ји. Брз раз вој и до ступ ност 
елек трон ских ме то да скла ди ште ња, ана ли зи ра њем и пра ће њем по да та ка и 
ин фор ма ци ја, ве о ма су олак ша ли прак су над гле да ња. Моћ ни ми кро ком пју-
те ри и елек трон ске мре же до зво ли ле су раз ме ну по да та ка од из во ра до цен тра 
за над гле да ње, без упо тре бе по ште и па пи ра-или до сад ног по пу ња ва ња фор-
му ла ра за над гле да ње. Не са мо да по да ци мо гу би ти скла ди ште ни у ком пју-
те ри ма, већ уна пред про гра ми ра не сту ди је ана ли зе по да та ка мо гу от кри ти 
про ме не пре ма вре ме ну, пре ма ме сту или пре ма осо би. Сре ћом, сми сле на 
ин тер пре та ци ја ових про ме на и да ље зах те ва људ ски фак тор. Нај зад, ши ре ње 
ин фор ма ци ја ре во лу ци о нар но се из ме ни ло ко ри шће њем елек трон ских ме то да. 
У Ује ди ње ном Кра љев ству, Цен тар за над гле да ње за ра зних бо ле сти, да је ин-
фор ма ци је здрав стве ним уста но ва ма пре ко ЕПИ НЕТ си сте ма, а у Фран цу ској 
пре ко МИ НИ ТЕЛ си сте ма (4).

Са др жај, Пре зен та ци ја и из во ри По да та Ка

Збир ни из ве штај не тре ба да са др жи не пре глед не ли сте и та бе ле, већ ла ко 
ра зу мљи ве ана ли зе са при клад ном ева лу а ци јом њи хо вог зна че ња. На ро чи то 
за за ра зне бо ле сти из ве шта ји тре ба да бу ду те мат ски и ре ле вант ни. Та ко кра-
так са др жај ско ра шњих трен до ва и про ме на као и де таљ ни ји пре гле ди те ма и 
ин те ре со ва ња, чи не зна чај не са стој ке из ве шта ја о над гле да њу и њи ма се мо же 
до да ти и из ве штај о на стан ку за ра зе и дру ге те ме од оп штег зна ча ја у из ве-
шта ва њу (2). 

Успе шан из ве штај обра зо ва ће и да ће те ку ћу на уч ну ин фор ма ци ју ра ди 
пла ни ра ња, ева лу а ци је или про ме не. 

Дру га функ ци ја нео п ход на за успе шан си стем над гле да ња је да ва ње ин-
фор ма ци ја за ин ди ви ду ал на ис тра жи ва ња. Ор га ни за ци ја је ди ни це за над-
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гле да ње и си сте ма са ку пља ња по да та ка про сле ђу је ин фор ма ци је (на су прот 
шту ром по дат ку), зна ча јан је део сва ког си сте ма за над гле да ње ко ји има сер вис 
за по врат ну ин фор ма ци ју као ре гу лар ни из ве штај. За по вре ме на ис тра жи ва ња 
ове вр сте од го ва ра ју ћа ин тер пре та ци ја до би је не ин фор ма ци је нео п ход на је. 
Охра бру ју ћи ре дов ни ди ја лог из ме ђу про вај де ра и дру гих за ин те ре со ва них 
стра на и Цен трал не је ди ни це за над гле да ње ко ри сти се у ус по ста вља њу здра-
вог од но са из ме ђу њих, а мо же се сма тра ти као об лик мо ни то рин га си сте ма 
за над гле да ње. У иде ал ном слу ча ју, са др жај и пре зен та ци ја по да та ка си сте ма 
за над гле да ње, тре ба ло би да је при ла го ђе на и схва тљи ва свим вр ста ма циљ не 
гру пе. По ли ти ча ри и функ ци о не ри ко ји до но се од лу ке, мо гу при ми ти раз ли-
чи те вр сте по врат них ин фор ма ци ја од ис тра жи ва ча, јав но сти и ме ди ја. 

То је рет ко мо гу ће код ре дов них из ве шта ја слу жбе за над гле да ње, али део 
ин фор ма ци о них слу жби у Цен трал ној је ди ни ци, мо же да од го ва ра ју ћи од го-
вор не ком ad hoc ис тра жи ва њу. По ве ћа но ин те ре со ва ње за здра вље у јав но сти, 
ме ди ји ма и код по ли ти ча ра, тра жи да се да тач на, ре ле вант на и те мат ска ин-
фор ма ци ја, ве што и пре ци зно. 

Тре ба за пам ти ти да је пр ви циљ си сте ма оба ве шта ва ња не над гле да ње, већ 
да се обез бе ди при ли ка за ло кал ну кон тро лу за ко ју су за кон ска сред ства че сто 
до ступ на уко ли ко су нео п ход на. Си стем над гле да ња ко ји ко ри сти по дат ке о 
при је му у бол ни ци, по кри ва огра ни че ну, ма да ва жну фа зу у исто ри ји ин фек-
ци је. Ин фек ци је за ко је су бол нич ки по да ци иде ал ни ка да је па ци јент при мљен 
пр ви пут и у њи ма се ди јаг но за мо же по твр ди ти, ако је си стем из ве шта ва ња 
бол ни це за сно ван на узор ку, за ра за не ће би ти рет ка. 

Ме нин го кок и дру ге фор ме бак те риј ског ме нин ги ти са, при мер су ин-
фек ци је ко ја је до бро об ра ђе на у си сте му бол нич ке до ку мен та ци је. Бол нич ки 
по да ци мо гу би ти до ступ ни ме се ци ма ка сни је или го ди на ма по сле до га ђа ја. 
Смр тов ни це по сто је у ве ћи ни зе ма ља и зна чај не су у си сте ми ма над гле да ња, 
али за ин фек тив на обо ље ња вред ност им је ма ња и мо же би ти огра ни че на, мо гу 
би ти не пре ци зне код смр ти у ко ји ма је ин фек ци ја узрок. 

Мно ги ци ље ви над гле да ња ин фек тив них обо ље ња основ ни су мо ни то ринг 
трен до ва обо ље ња пре ма вре ме ну, ме сту и осо би, као што је већ ре че но. 

Бит на је та ко ђе и ра на де тек ци ја по чет ка из би ја ња ин фек ци је, про це на 
ефи ка сно сти као ме ра пре вен ци је, као и мо гу ћи ети о ло шки аген си. Ква ли тет 
по врат не ин фор ма ци је као у по чет ном ста ди ју му ус по ста вља се си сте мом 
спро во ђе ња над гле да ња и ја сно ути че на при хва тљи вост. Оп сег над гле да ња 
мо ра да не пре кид но ра сте у сле де ћих не ко ли ко го ди на, та ко да ефек ти или 
по сле ди це ин фек ци је у про ме ње ним око ли на ма мо гу да се пред ви де и/или 
над гле да ју. Не тре ба са мо да се оба зи ре мо на људ ско здра вље, већ и на по-
сле ди це по фло ру и фа у ну, јер ути чу јед на на дру гу у „де ли кат ном од но су ра-
њи во сти“ (2). 
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По ље иС тра жи ва Ња ваК ци на и Сту ди је о  
ваК ци на Ма

Вак ци на ци ја је вре мен ски про ве ре но и ве о ма ефи ка сно сред ство за кон-
тро ли са ње мно гих ми кро би о ло шких опа сно сти. Епи де ми о ло шке сту ди је 
основ ни су део про це не ко ри шће ња вак ци на ци је и епи де ми о ло шке сту ди је 
мо гу се удру жи ти са вак ци на ма на не ко ли ко раз ли чи тих на чи на:

а) При ли ком про це не по тре бе за вак ци ном спро во ђе њем над гле да ња, 
или пре гле да

б) У ан ти те лу и за про це ну ефи ка сно сти и без бед но сти вак ци на ци је 
в) По из бо ру од го ва ра ју ће стра те ги је 
г) У им пле мен та ци је про гра му вак ци на ци је. 

Ко ри шће ње вак ци не и ње не по сле ди це на по пу ла ци ју тре ба до бро пра ти ти. 
Овај ло ги чан след ко ра ка ни је се увек сле дио. 

раз Ма тра Ња о ваК ци ни Пре до зво Ле да Се Ко ри Сти
Нај ра ни ји суд (фа за 1) о но вој вак ци ни углав ном об у хва та ма ли број 

(20–50 од ра слих во лон те ра са ма лим сте пе ном ри зи ка обо ље ва ња од за ра зе). 
Ме ре се ан ти те ла и кон тра ефек ти се бри жљи во пра те. У фа зи 2 ве ћи број осо ба 
(из ме ђу 100 и 200 ко ји чи не циљ ну по пу ла ци ју вак ци ни ше се) и њи хов ри зик 
обо ље ва ња тре ба да је ни зак. Уко ли ко је спро во ђе ње дру ге фа зе за до во ља ва-
ју ће, ис тра жи ва ње ши ро ког оби ма (фа за 3) има ви ше од 500 осо ба са ви со ким 
сте пе ном ри зи ка. За шти та вак ци ном те сти ра се на мо гућ ност за ра зе. Пи та ња 
на ко ја тре ба од го во ри ти то ком овог ис тра жи ва ња, укљу чу ју ефи ка сност вак-
ци не, ка ко у сте пе ну та ко и у тра ја њу, сте пен кон тра ин ди ка ци ја ка ко рет ких 
та ко и че стих бо ле сти, оп ти мал не го ди не за до би ја ње вак ци не, до зу, као и ин-
тер вал из ме ђу две вак ци не (2). 

Ефи ка сност вак ци не (ЕВ) мо же се про це ни ти ме ре њем по ја ве обо ле лих, 
се ро ло шким те стом или на оба на чи на. По де ла љу ди на вак ци ни са не и кон-
трол не гру пе мо же би ти слу чај на и на су мич на, да би се ми ни ми зи ра ли ефек-
ти ових осно ва. Ово је оп ште по зна то као на су мич на ин ди ви ду ал на по де ла. 
Груп на по де ла-кла са, се ло- фа бри ка та ко ђе се мо же ко ри сти ти у су до ви ма о 
вак ци ни иако кон трол на гру па та ко ђе мо ра би ти па жљи во ода бра на, а углав-
ном ни је мо гу ће на су мич но по де ли ти овај про цес. Ма не на су мич не кли нич ки 
кон тро ли са не по де ле исте су као и код лон ги ту ди нал них и ко хорт них сту ди-
ја. Чи ње ни ца да се вак ци на ко ри сти под иде ал ним, али ве штач ким усло ви ма 
епи де ми о ло шки је екви ва лент in vi tro. Ова огра ни че ња по зна та су као фа за 4. 
По тен ци јал вак ци не мо же да се ме ња, би ло због про ме на то ком про из вод ње 
или то ком лан ца ко јим сти же до ко ри сни ка или при ли ком скла ди ште ња код 
ко ри сни ка или „као при род ни ефе кат то ком вре ме на“. Мо гу се уочи ти рет ке 
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кон тра ин ди ка ци је у пост ли цен цном ис пи ти ва њу, иму ни за ци је по пу ла ци је ко ја 
да је од го во ре у од но су на ли цен цна ис тра жи ва ња. 

Мо ни то ринГ По СЛе Ли цен це
Сте пен иму ни те та циљ не гру пе ко ји је по же љан за ви си ће од ин фек тив но-

сти за ра зе и од ци ље ва про гра ма вак ци на ци је, би ло да је реч о ели ми на ци ји 
или ис ко ре ња ва њу. Ефи ка сност вак ци не оп ти мал на је ка да вак ци на из ла зи из 
про из вод ње. Фак то ри ко ји мо гу да ути чу на ефи ка сност по сле овог су го ди не 
па ци јен та, ме сто где се да је вак ци на, иму но ло шки ста тус па ци јен та, усло ви 
под ко ји ма је вак ци на тран спор то ва на, скла ди ште на и на пра вље на. И нај зад, 
из не по зна тих раз ло га вак ци на не мо ра да за шти ти не ке гру пе љу ди (2). 

Про це на еФи Ка Сно Сти ваК ци не
По ја ва обо ље ва ња у по пу ла ци ји по сле вак ци на ци је по ре ди се са оном пре 

вак ци на ци је. Упо тре ба пр во САЛК по лио вак ци не 1957, а за тим СА БИН вак-
ци не 1963. го ди не сма њи ла је по ја ву по ли о ми е ли та до за не мар љи вог бро ја. 
Уво ђе ње BCG вак ци не 1950. го ди не има ло је не што ма ње дра ма ти чан зна чај на 
бо лест у опа да њу. Ово не зна чи да је BCG вак ци на бе зна чај на, већ она сма њу је 
број обо ле лих као и ком плет ну и бо љу ди јаг но зу слу ча је ва. 

Про це Њи ва Ње иМу но Ло ШКиМ те Сти ра ЊеМ
Иму но ло шко те сти ра ње об у хва та ко жне те сто ве као што су ту бер ку ли или 

шик и се ро ло шке те сто ве. Ту бер кул ско те сти ра ње углав ном ко ри сти Ман ту-
тест и спро во ди се да по бољ ша иму ни тет осо бе пре вак ци на ци је. Ко ри сти се 
та ко ђе ра ди про це не раз ли чи тих ти по ва BCG вак ци не. 

Ло кал на ре ак ци ја на вак ци ну за ма ле бо ги ње ко ри сти се у про це ни да ли 
је на вак ци ну при ма лац ре а го вао. Се ро ло шки те сто ви из во де се ко ри шће њем 
ан ти ток си на (диф те ри ја и те та нус) или ни во ан ти те ла (ма лих бо ги ња, ру бе о ле 
и др). Се ро ло шки те сто ви тре ба пр во да по ка жу ко ре ла ци ју из ме ђу иму ни те та 
на узроч ни ка обо ље ња пре ма сту ди ја ма по ја ве обо ље ња. Сту ди је ко је ко ри сте 
ове те сто ве мо гу би ти две вр сте се ро кон верз не или се ро пре ва лент не (2). 

Сту ди је Се ро Кон вер зи је 
Сту ди је се ро кон вер зи је углав ном се ко ри сте у фа за ма 1 и 2, а по не кад у 

фа зи 3, пре ли цен цних су до ва. На ро чи то су ко ри сне за про це не од го во ра на 
вак ци на ци ју код раз ли чи тих го ди шта, као код вак ци не за ма ле бо ги ње и гри-
па. На при мер, здра ве осо бе и оне са иму но су пре сив ним обо ље њи ма ре а гу ју 
раз ли чи то на пне у мо кок не вак ци не. Сту ди је се ро кон вер зи је ко ри сне су при 
про це ни ефи ка сно сти вак ци не за рет ка обо ље ња у ко ји ма je ни во ан ти те ла у 
ве зи са за шти том као код те та ну са, диф те ри је и полиомиjелитиса. 
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Сту ди је Се ро Пре ва Лен ци је
Сту ди је се ро пре ва лен ци је има ју пред ност што тра же са мо је дан узо-

рак  кр ви, али и од го ва ра ју ћу ма ну ко ја се од но си на „по зи ти ван“ ре зул тат на 
обо ље ње или вак ци ну. Ко ри сте се да се ра ди над гле да ња успе ха вак ци на ци је 
ме ре њем укуп ног иму ни те та по пу ла ци је, што је по сле ди ца ефи ка сно сти при-
ме ње не вак ци не. Та ко пре ва лент ност ан ти те ла по лио ви ру са у ви со ко иму ни-
зи ра ној по пу ла ци ји без ди вљих ви ру са обо ље ња, ре флек то ва ће ефи ка сност и 
упо тре бу вак ци не (2). 

Про це на Пре Ма еПи де Ми о Ло ШКиМ Сту ди ја Ма

оП Шти Ка Лен дар
За епи де ми о ло шке сту ди је ефи ка сно сти вак ци не по сле ли цен це, број оп-

штих ко мен та ра тре ба пра ти ти. Као и број сту ди ја се ро пре ва лен ци је, зна чај на 
је осе тљи вост и спе ци фич ност де фи ни ци је слу ча ја и увек је по тре бан ком-
про мис. Де фи ни ци ја слу ча ја и у кон трол ној и у гру пи вак ци ни са них тре ба да 
бу де спро ве де на са истом па жњом уз обра ћа ње па жње на то да ли де фи ни ци ја 
слу ча ја мо же би ти де таљ ни ја у гру пи вак ци ни са них. У ре тро спек тив ним сту-
ди ја ма исто ри је вак ци на ци је, кон ста то ва но је да ове гру пе тре ба ода бра ти на 
исти на чин и по жељ но „на сле по“. 

Ко хорт не Сту ди је
По че так ис тра жи ва ња че сто да је при ли ку за про це ну ефи ка сно сти вак ци-

на ци је на по љу ис тра жи ва ња in vi vo. Основ ни ко ра ци су да се де фи ни ше ко хор-
та пре ма ис тра жи ва њу, утвр де сви слу ча је ви пре ма при хва тљи вој де фи ни ци ји 
слу ча ја ко хор ти и из ра чу на сто па обо ле лих. Оп ти мал но вре ме за вак ци на ци ју 
мо же се утвр ди ти из по чет них сту ди ја. 

ре тро СПеК тив не По Пу Ла ци је Ко хорт не Сту ди је
Ове вр сте сту ди ја за ви се од до ступ но сти при лич но со фи сти ци ра них из-

ве шта ја о за ра зи и до ку мен та ци ји о вак ци на ци ји. За сва ки утвр ђе ни слу чај 
за ра зе по твр ђе на је исто ри ја вак ци на ци је и из сва ког бро ја и про цен та вак ци-
ни са них у ба зи по пу ла ци је, сто па обо ље ва ња мо же се из ра чу на ти и из ве сти 
ефи ка сност вак ци на ци је. 

Сту ди је Кон тро Ле СЛу ча је ва 
Кејс-кон трол сту ди је у вак ци на ци ји ни су че сте, по не кад су слич не оста лим 

сту ди ја ма. Сва ки слу чај обо ље ња по ре ди се са јед ним или ви ше од го ва ра ју ћих 
кон трол них гру па без обо ље ња, у исто ри ји вак ци на ци је про тив за ра зе. Као и 
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у свим Кејс-кон трол сту ди ја ма, пр ви слу ча је ви мо ра ју би ти ре пре зен та тив ни 
уз по што ва ње из ло же но сти деј ству ко је нас ин те ре су је. Кон трол ни слу ча је ви 
мо ра ју би ти ре пре зен та тив ни за све не слу ча је ве у од ре ђе ној по пу ла ци ји. Про-
бле ми на ко је тре ба скре ну ти па жњу у кре и ра њу кејс-кон трол сту ди ја слич ни 
су они ма у ко хорт ној сту ди ји вак ци на ци је. 

Кон тра ин ди Ка ци ја ваК ци на ци је
Ева лу а ци ја кон тра е фе ка та по сле вак ци на ци је до вољ на је да се упо ре ди 

по ја ва би ло ко је ре ак ци је ме ђу обо ле ли ма и кон трол ним слу ча је ви ма где ни је 
мо гу ће прак тич но или етич ки спро ве сти пла це бо сту ди ју. Не ка оба зри вост је 
нео п ход на у ин тер пре та ци ји ин фор ма ци ји о кон тра е фек ти ма у ин фор ма ци ји 
ко хорт них сту ди ја. Ло кал не кон тра ин ди ка ци је као што је бол у ру ци, мо же се 
успе шно про це ни ти, али дру ги симп то ми као гро зни ца или кон вул зи је, ко је 
ни су спе ци фич не за вак ци ну мо гу се че сто по ја ви ти код дру гих узо ра ка здра ве 
де це. Све то те же је про це ни ти без кон трол не гру пе. Вре ме из ме ђу вак ци на ци је 
и по ја ве кон тра ин ди ка ци је та ко ђе тре ба па жљи во про це ни ти.

ева Лу а ци ја ФаК то ра Ко ји Се од но Се на Про ГраМ 
ваК ци на ци ја и По СЛе ди це иМу ни за ци о ноГ  
Про Гра Ма

Ева лу а ци ја про бле ма вак ци на ци је мо же се вр ши ти на ви ше на чи на. Раз-
ло зи за не у спех су ло ши про фе си о нал ни и со ци јал ни ста во ви пре ма вак ци ни, 
укљу чу ју ћи по сле ди це ме ди ја, ад ми ни стра тив ну ком пе тент ност-ме на џер ске 
спо соб но сти оних ко ји су од го вор ни за про грам. Дру штве ни и про фе си о нал ни 
од но си пре ма вак ци ни и про грам вак ци на ци је мо гу да учи не про грам успе-
шним или да га осу је те. Стан дард на до ку мен та ци ја за сва ко де те бит на је као 
и ини ци ја ти ва и мо ти ва ци ја ко ја се оче ку је од мај ки за вак ци ну. Еду ка ци ја 
здрав стве них струч ња ка и ефи ка сна ад ми ни стра ци ја са ком пју те ри зо ва ном 
опре мом, зна чај ни су фак то ри по бољ ша ња об у хва та да те вак ци не. 

Ме то де ко ри шће ња слич не су они ма за би ло ко ји дру ги тип бо ле сти, али 
су до вољ но раз ли чи те да за слу жу ју по себ на раз ма тра ња. То се нај бо ље при ме-
ћу је у де лу о вак ци на ма. Над гле да ње ко је се пр во ко ри сти ло код ин фек тив них 
обо ље ња, по ста ло је основ на тех ни ка у прак си јав ног здра вља. Зна чај и са рад-
ња из ме ђу епи де ми о ло га и дру гих на уч ни ка ва жна је, а по моћ ми кро би о ло га 
зна чај на је за све епи де ми о ло ге. 

Са рад ња из ме ђу епи де ми о ло га и ми кро би о ло га до во ди до осе тљи вих над-
гле да ња, ши ре ћи ње гов ви де о круг. До ку мен та ци ја о ин фек тив ним бо ле сти ма, 
иако основ на, у нај бо љем слу ча ју гру би је ин ди ка тор ин фек ци је. 
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Ми Кро Би о Ло ШКе Ла Бо ра то ри је

Тех ни ка ми кро би о ло шког ис тра жи ва ња основ на је за раз вој и пре па ра ци ју 
вак ци не. Ко ри шће ње ми кро би о ло шких ла бо ра то ри ја нео п ход но је у по љу ис-
тра жи ва ња вак ци не. У по твр ђи ва ну ми кро ор га ни зма ко ри сти мо се изо ла ци јом, 
ти пи за ци јом, се ро ло ги јом и свим те сто ви ма за јед но. Раз во јем про гра ма вак ци-
на ци је сма њи ће се број обо ле лих, али слу ча је ви ће се ја вља ти још не ко вре ме 
и ми кро би о ло шка по твр да по ста је зна чај на, ка ко се по ја ва обо ле лих сма њу је 
на ни зак ни во. У са да шњој ини ци ја ти ви СЗО, да се ис ко ре ни по ли о ми је ли тис 
из све та, ла бо ра то риј ске при ли ке у све ту зах те ва ју по др шку због ис тра жи ва ња 
сва ког при ја вље ног слу ча ја акут не па ра ли зе (4).

Нај зна чај ни ја са рад ња из ме ђу ми кро би о ло га и епи де ми о ло га је у ис тра-
жи ва њу јед ног обо ље ња у ње го вом по чет ку. Не ки по че ци-као по че так пре ко 
хра не пре но си вог хе па ти ти са А ви ру са, мо же се ре ши ти са мо епи де ми о ло шки, 
јер се ми кро ор га ни зми ко ји га иза зи ва ју не мо гу ја сно от кри ти у хра ни. При 
мно гим по ја ва ма не ма до вољ не ко ли чи не узор ка хра не, та ко да је основ на 
епи де ми о ло шка ана ли за. 

У јед ној епи де ми ји, код по ја ве га стро ен те ри ти са на бро ду, ни јед но је ло ни-
је би ло кри во. Ви ше од 400 на мир ни ца и са сто ја ка је и ми кро би о ло шки при ступ 
сма трао је да све тре ба те сти ра ти. Па жљи вом ана ли зом пре ма по ја ви, вре ме ну, 
ме сту и осо би, по ка за ло се да је во да би ла узрок епи де ми је (4). 

По ве ћа ње пре ци зно сти у ми кро би о ло шкој ди јаг но сти ци-раз вр ста ва ње 
ор га ни зма пу тем ти пи за ци је и мо ле ку лар не тех ни ке-ко ри сно је за епи де ми-
о ло ге. 

Епи де ми о лог мо же да по мог не ми кро би о ло гу да ју ћи број па ци је на та ко-
је тре ба те сти ра ти, као и хра ну и дру ге узор ке ко је тре ба ис пи та ти. Узо рак је 
би тан за ру ко во ђе ње са ме по ја ве, а у оба ве шта ва њу од слу ча ја до слу ча ја, нај-
бо љи из бор је до бро ис пла ни ран епи де ми о ло шки и бак те ри о ло шки при ступ 
ис тра жи ва њу. 

Рад епи де ми о ло га у про це ни ни воа кон та ми на ци је у хра ни зна ча јан је 
за пре вен ци ју и ле че ње. Ове вр сте ин фор ма ци ја по твр ђу ју да је до бар са вет у 
пре вен ци ји, зла та вре дан. 

за Кљу чаК

Иако се сма тра да је стуб јав ног здра вља над зор, ко ри сти мо се и по да ци ма 
са ку пље ним за дру ге ци ље ве. Кли нич ке и ла бо ра то риј ске ди ја го но зе углав ном 
су за до бро бит док то ра и па ци јен та. Сто га се над зор ко ри сти по дат ком ко ји је 
већ по слу жио свр си. За да так ле ка ра и епи де ми о ло га за ру тин ску ста ти стич ку 
ин фор ма ци ју има зна ча ја у по у зад но сти ин фор ма ци је ко ја је на вре ме да та, 
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та ко да по ли ти ча ри ко ји се ба ве здрав ством бу ду убе ђе ни да су про ме не по-
треб не, јер је про ме на крај њи циљ над зо ра. 

Епи де ми о ло шке ме то де при ис тра жи ва њу ин фек тив не бо ле сти не раз ли-
ку ју се у су шти ни од дру гих епи де ми о ло шких ис тра жи ва ња. Ипак, по сто је 
не ке ис тра жи вач ке тех ни ке ко је су на ро чи то при мен љи ве на за ра зне бо ле сти. 
Тех ни ка над зо ра пр ви пут је ко ри шће на при ис тра жи ва њу ин фек тив них бо-
ле сти. 

Успе шан из ве штај обра зо ва ће и да ће те ку ћу на уч ну ин фор ма ци ју нео-
п ход ну за пла ни ра ње, ева лу а ци ју или про ме не. Тре ба за пам ти ти, да је пр ви 
циљ си сте ма оба ве шта ва ња не над гле да ње, већ обез бе ђи ва ње ин фор ма ци је 
за ло кал ну кон тро лу, за ко ју су за кон ска сред ства че сто до ступ на уко ли ко су 
нео п ход на. Си стем над зо ра ко ји ко ри сти по дат ке о при је му у бол ни ци, по кри-
ва огра ни че ну, ма да ва жну фа зу у исто ри ји ин фек ци је. Ин фек циј, е за ко је 
су бол нич ки по да ци иде ал ни ка да је па ци јент при мљен пр ви пут и у њи ма се 
ди јаг но за мо же по твр ди ти, ако је си стем из ве шта ва ња бол ни це за сно ван на 
узор ку, за ра за не ће би ти рет ка и у по пу ла ци ји. 
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Про це Њи ва Ње ри зи Ка По  
на род но здра вље и уПра вља Ње 

ри зи КоМ

Проф. др дра го љуб Ђо кић

увод

Ри зик по на род но здра вље де фи ни ше се као ве ро ват но ћа не га тив ног ути-
ца ја не ког аген са, ста ња или окол но сти на здра вље ста нов ни штва. Про це на 
ри зи ка за сни ва се на по тен ци јал ним не га тив ним здрав стве ним ефек ти ма 
услед из ла га ња љу ди ри зич ним си ту а ци ја ма. По јам ха зард ко ри сти се у Се-
вер ној Аме ри ци у од но су на ток сич не осо би не, а ин тер на ци о нал но тер мин се 
ко ри сти као ве ро ват но ћа не га тив ног ис хо да. 

Исто вет на је зна чај ност ква ли та тив не про це не при ро де ефе ка та и ја чи не 
до ка за, као и кван ти та тив на про це на ри зи ка при ли ком ка рак те ри за ци је ри-
зи ка.

Упра вља ње ри зи ком од но си се на про цес ко јим су иза бра не по ли ти ке да 
се но се са ха зар ди ма, пре по зна тим то ком про це не ри зи ка, од но сно про це сом 
ка рак те ри за ци је ри зи ка. Ру ко во ди о ци ри зи ка раз ма тра ју на уч не чи ње ни це и 
про це њу ју ри зик уз за кон ске, ин же њер ске, дру штве но-еко ном ске и по ли тич-
ке фак то ре, про це њу ју ћи ал тер на тив не ре гу ла тор не оп ци је, би ра ју ћи из ме ђу 
оп ци ја и раз ма тра ју ћи ове оп ци је са за ин те ре со ва ним стра на ма. 

Са оп шта ва ње ри зи ка иза зо ван је про цес про це не ри зи ка и упра вља ње ин-
фор ма ци ја ма о ри зи ку, та ко да бу ду ра зу мљи ве дру штве ним гру па ма, прав-
ни ци ма, по ли ти ча ри ма, су ди ја ма, би зни сме ни ма, рад ни ци ма и еко ло зи ма.. 
Че сто су ови струч ња ци зна чај ни у раз ли чи тим де ло ви ма овог про це са и бит но 
је са слу ша ти их што се че сто мо же пре ско чи ти. По не кад они ко ји од лу чу ју 
са мо са оп шта ва ју да зна ју „основ не ства ри“ да ли је си ту а ци ја без бед на или не. 
Дру ге ће ин те ре со ва ти то за што су про це не ри зи ка не из ве сне и из ло же не (1). 

Про це на ри зи ка за на род но здра вље до би ла је оквир кроз рад ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја-Ме ђу на род ни про грам СЗО. По сто је зна чај ни по ку ша ји да 
се ускла де на чи ни те сти ра ња и стан дар ди на гло бал ном ни воу. 
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уче ШЋе еПи де Ми о Ло Ги је у Про це ни ри зи Ка

Иден ти фи ка ци ја ха зар да про цес је у ко ме ве ли ку уло гу има ју епи де ми о-
ло шке сту ди је, стал ни екс пе ри мен ти на ла бо ра то риј ским жи во ти ња ма, крат-
ко роч ни те сто ви и од нос из ме ђу струк ту ре и ак тив но сти. 

еПи де Ми о Ло ШКе Сту ди је
Нај у вер љи ви ји до каз за ри зик по љу де је до бро спро ве де на епи де ми о ло-

шка сту ди ја ко ја да је ве зу из ме ђу из ла га ња и обо ље ва ња. Епи де ми о ло шки 
при ступ за ви си од си ту а ци је. Сту ди је по чи њу са већ по зна тим из ла га њем 
фак то ру ри зи ка, упо ре ђи ва њем иза бра них ка рак те ри сти ка код оних ко ји 
су из ло же ни фак то ру ри зи ка и оних ко ји ни су, или упо ре ђи ва њем по зна тих 
слу ча је ва са осо ба ма код ко јих ни је кон ста то ва на ди јаг но за. По сто је зна чај на 
огра ни че ња ка да је овај тип епи де ми о ло шких сту ди ја у пи та њу. Про це на је 
че сто ре тро спек тив на за кли нич ки ма ни фест не слу ча је ве, по сто ји мо гућ ност 
да се пре ви де еле мен ти ви ше стру ких из ла га ња, на ко ја ути чу на чин жи во та, 
пу ше ње, ди је та и про фе си о нал ни ри зик сва ког по сма тра ног слу ча ја обо ле лог 
или из ло же ног фак то ру ри зи ка (2). 

Пи та ња ко ја се ја вља ју у епи де ми о ло шким сту ди ја ма про це не ри зи ка су:
Ка ква је ре ла тив на те жи на и зна чај сту ди ја ко је да ју раз ли чи те ре-1. 
зул та те? Да ли по зи ти ви ре зул та ти пре те жу над не га тив ним? Да ли 
сту ди ју тре ба ме ри ти пре ма ње ној ста ти сти ци или ква ли те ту сту ди је? 
Да ли из ве сне ком по нен те, као што су из бор кон трол не гру пе, мо же 
да учи ни сту ди ју не по у зда ном?
Ка ква је ре ла тив на те жи на ре зул та та раз ли чи тих вр ста епи де ми о ло-2. 
шких сту ди ја? Ка кав је на лаз из ме ђу про спек тив не сту ди је и сту ди је 
кон тро ле слу ча ја, или и јед не и дру ге?
Ка кав ста ти стич ки зна чај тре ба да има ју ре зул та ти да би се сма тра-3. 
ли по зи тив ним? Да ли кри те ри јум при ме њен на при мар ној хи по те зи 
тре ба да се раз ли ку је у ко ре ла ци ји са по да ци ма из да љих ис тра жи-
ва ња?
Ка кав је зна чај по зи тив них на ла за у сту ди ји у ко јој је на чин из ла га ња 4. 
раз ли чит од оног при ли ком ана ли зе?

СтаЛ ни еКС Пе ри Мен ти на Ла Бо ра то риј СКиМ жи во ти Ња Ма
Екс пе ри мен ти на ла бо ра то риј ским жи во ти ња ма раз ви ли су се као стан-

дард на ме то да за те сти ра ње кан це ро ге них ма те ри ја, ефек та на ро ђе њу, не у-
ро ток сич но сти и дру гих ток сич ност на ла бо ра то риј ским жи во ти ња ма. Уоби-
ча је но је да се хе ми ка ли ја те сти ра исто вре ме но на па цо ви ма и ми ше ви ма, оба 
по ла, на 50 жи во ти ња по гру пи и ско ро до жи вот ном из ла га њу од 10 - 90% од 
оног што се сма тра у пре ли ми нар ној сту ди ји за мак си мал но то ле ри са ну до зу. 
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Иако су ови те сто ви у по чет ку за ми шље ни као ве о ма зна чај ни ји за иден ти фи-
ка ци ју ри зи ка, да нас нај че шће слу же за кван ти та тив ну про це ну и ре зул та ти 
се од ре ђу ју од ви со ке до ни ске до зе, од жи во ти ња до љу ди (3). 

Крат Ко роч ни те Сто ви и од ноС из Ме Ђу СтруК ту ре и  
аК тив но Сти
Мно ге хе ми ка ли је ко је се ши ро ко ко ри сте ни су аде кват но те сти ра не про-

це ном о ри зи ку, а раз лог је еко ном ске при ро де. 
Рас про стра ње но је уве ре ње да хе миј ске ком па ни је спро во де нео п ход не те-

сто ве са мо да би за до во љи ле зах те ве OECD (Ор га ни за ци ја за еко ном ски раз вој 
и са рад њу) и да не до ста ју јав ни по да ци о ствар ном учин ку од ре ђе них хе ми-
ка ли ја на на род но здра вље. Ве ли ко ин те ре со ва ње јав но сти би ло је за мо гу ће 
по сле ди це не ких хе ми ка ли ја на ен до кри ни си стем (EPA 1998). 

Овај не до ста так по да та ка об но вио је ин те ре со ва ње за јеф ти ни ја крат ко-
роч на те сти ра ња ра ди скри нин га хе ми ка ли ја. Та кви те сто ви нас оба ве шта ва ју 
о ме ха ни зми ма деј ства и раз ли ка ма ге но ток сич них од не ге но ток сич них кан-
це ро ге на. 

Хе миј ска струк ту ра од ре ђе ног аген са, ње го ва рас твор љи вост, Ph-осе тљи-
вост, елек тро про во дљи вост, хе миј ска ре ак тив ност, на чин ме та бо ли зма, мо гу 
да ути чу на иден ти фи ка ци ју ха зар да, тј. про це ну ри зи ка по јав но здра вље. 
Исто риј ски гле да но, не ке зна чај не мо ле ку лар не струк ту ре да ле су ин фор ма-
ци је о по тен ци јал ном ри зи ку. EPA је про це ни ла ри зик по здра вље у од но су на 
хе ми ка ли је, ко ри сте ћи њи хо ве осо би не и од го ва ра ју ће ре цеп то ре. СЗО на сто ји 
да се до ђе до кон сен зу са о фак то ри ма екви ва лент не ток сич но сти за жи во ти ње 
и љу де на гло бал ном ни воу (4).

ин те Гри Са Ње ин Фор Ма ци ја о ри зи ци Ма

Ко лек тив ни на пор зна ча јан је да се по ве жу ре зул та ти крат ко роч них те сто-
ва са злат ним стан дар дом, до жи вот ног би о е се ја на гло да ри ма од 1979. до 1994. 
у окви ру На ци о нал ног ток си ко ло шког про гра ма, На ци о нал ног ин сти ту та за 
здра вље жи вот не сре ди не. 

Об ја вље ни су број ни ана ли тич ки при сту пи ко ји се за сни ва ју на крат ко-
роч ним те сто ви ма или ком би но ва ним стра те ги ја ма те сти ра ња упра вља ња 
ри зи ком по тен ци јал но опа сним ма те ри ја ма по на род но здра вље. 

Ка рак те ри за ци ја ри зи ка ви ше је од кван ти та тив не про це не ри зи ка, бит на 
је ин фор ма ци ја о при ро ди ри зи ка по здра вље и еко ло ги ју, сна га до ка за, мо-
гућ ност пре вен ци је и ва ри ја ци ја ри зи ка у по пу ла ци ји, мо же се број ча но од-
ре ди ти-ови атри бу ти зах те ва ју бри жљи ву опи сну ка рак те ри за ци ју, ко ју мо гу 
да ко ри сте здрав стве ни рад ни ци. 
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Ана ли за до за-од го вор, по чи ње од ре ђи ва њем кри тич ног ефек та. По да-
ци су ускла ђи ва ни у свим те сто ви ма и ме то да ма да би би ли при сту пач ни 
свим чла ни ца ма OECD. Кон фе рен ци ја у Бра зи лу 1992. го ди не уста но ви ла је 
хар мо ни за ци ју про це не ри зи ка као је дан од ци ље ва уз уло гу ко ор ди на то ра у 
ин тер на ци о нал ном про гра му без бед но сти. Ус по ста вља ње Свет ске тр го вин-
ске ор га ни за ци је ускла ди ло је про це ну ри зи ка, обе ле жа ва ње, ре ги стра ци ју и 
стан дар де зна чај не у тр го ви ни, а не са мо у на у ци. Ве ли ки на пре дак учи њен је 
у фар ма ци ји. Про це на кан це ро ге них ри зи ка при ла го ђе на је за ко ри шће ње у 
свим зе мља ма (4). 

Зе мље OECD уста но ви ле су ме то до ло ги ју по ре ђе ња у раз ли чи тим па ра-
ме три ма, а има ју и сли чан став у за шти ти жи вот не сре ди не. Кон фе рен ци ја у 
Бра зи лу и у Кјо ту, уз раз ли чи те ме ђу на род не фо ру ме, до ве ле су до са гла сно сти 
о сма ње њу зра че ња у гло бал ној и ре ги о нал ној раз ме ри. 

оПа жа Ње ри зи Ка и Ње Го во Са оП Шта ва Ње

Ри зи ци по на род но здра вље укљу чу ју мно ге од лу ке, од ко јих су мно ге лич-
не при ро де-да ли да се ко ри сти ка ци га, кон дом и сл, док су дру ги у дру штве ном 
кон тек сту-да ли да се гла са и за ко га, да ли по др жа ти сек су ал но обра зо ва ње у 
шко ла ма, итд. Не ка да ове од лу ке мо гу има ти по сле ди цу по здра вље-при хва-
та ње опа сног по сла, труд но ћа, ко ла са ва зду шним ја сту ком и сл (5). 

У дру гим слу ча је ви ма зах те ви су ма ли али уче ста ло по на вља ње да је но ве 
мо гућ но сти у пре вен ци ји ри зи ка-упо тре ба по вр ћа у ис хра ни, ве зи ва ње по ја са 
у во жњи и сл. 

Да би од лу ке у ве зи са здра вљем би ле до бре, љу ди тре ба да раз у ме ју ри зик 
и ко рист од пред у зе тих ак ци ја, да су све сни огра ни че ња свог зна ња и да ко ри-
сте са ве те екс пе ра та у про ме ни свог по на ша ња ко је пред ста вља ри зик (6). 

уЛо Га оПа жа Ња у Пер цеП ци ји ри зи Ка По јав но 
здра вље

У ци љу по сти за ња раз у ме ва ња јав но сти нео п ход но је де фи ни са ње си сте-
мат ских по да та ка и ин фор ма ци ју тре ба све сти на чи ње ни це. У раз у ме ва њу ин-
фор ма ци је, љу ди мо гу да бу ду ло ше при пре мље ни за при хва та ње пред ло же них 
ме ди цин ских про це ду ра, али мо гу би ти и ли ше ни зна ња за до но ше ње од лу ке 
на ко ју има ју пра во. Од лу ке о здрав стве ним ри зи ци ма за ви се од фи зич ког и 
фи нан сиј ског ста ња љу ди, њи хо ве ауто но ми је о од лу чи ва њу и укљу че но сти у 
за јед ни цу (7). 
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Ба ри је ре у ко му ни ка ци ја ма ла и ка и струч ња ка та ко ђе су бит не-екс перт 
пи та о пи ћу и во жњи по је дин ца, ве ли ко пи та ње је шта на род ми сли о ко ли чи ни 
пи ћа и во жњи. Ми пи та мо ка ко љу ди ве ру ју да се ри зик кон тро ли ше, од то га 
за ви си про це на мо гућ но сти де ло ва ња. У по след њем де лу раз ви ја се ко му ни-
ка ци ја о здрав стве ним ри зи ци ма и по чи ње иден ти фи ка ци ја ри зи ка ко ја се 
са оп шта ва за сно ва на на:

а) Де скрип тив ној сту ди ји о оно ме што је по зна то
б) Фор мал ној ана ли зи оно га што тре ба ста нов ни штво да зна и усво ји, 

на кон што је ин фор ми са но. 

Про цес се на ста вља из бо ром пра вог на чи на да се та ин фор ма ци ја са оп-
шти, а илу стру је се при ме ри ма из не ко ли ко сту ди ја слу ча ја, раз ли чи тим у 
од но су на здрав стве ни про блем, као што су нпр. по сле ди це иза зва не ХИВ-ом, 
Лајм ском бо ле шћу, ра до ном, елек тро маг нет ним по љем, из во ри ма ну кле ар не 
енер ги је у све ми ру, итд. Ови фак то ри го во ре нам ка ко по је дин ци од лу чу ју о 
ри зи ку по здра вље (8). 

Кван ти та тив на Про це на - Про це на ве Ли чи не  
ри зи Ка

Углав ном се екс пер ти жа ле да ла и ци ко ји до но се од лу ку „они“-јав ност, не 
уви ђа ју ко ли ко је ве ли ки или ма ли ри зик. Да је то тач но, циљ са оп шта ва ња 
ри зи ка био би јед но ста ван-пре не ти ве ро до стој ну про це ну о ве ли чи ни ри зи ка 
и ефе кат је по стиг нут. То је по треб но да би се до не ла од лу ка, али ни је и до-
вољ но. 

Про це на ри зи ка у јав но сти не мо же да по мог не за по сти за ње ци ље ва ко-
је же ли мо, али она је по треб на као упо зо ре ње о ве ли чи ни ри зи ка да би се он 
уочио. До бре ре зул та те по сти гла је ска ла ри зи ка по на род но здра вље. 

здрав Стве ни ри зи ци
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.

У до ку мен ту „Здра вље за све за 21. век“ СЗО, де фи ни ци ја нај ва жни јег и 
трај ног ци ља је сте оства ри ва ње пу ног здрав стве ног по тен ци ја ла за све.

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 
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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.

Страх и оБа ве Ште ноСт о здрав Стве ниМ ри зи ци Ма
Ко ји ри зик од смр ти из гле да стра шни је (2):

на пад ај ку ле или ср ча ни удар•	
уби ство или не зго да•	
ави он ска или ауто мо бил ска не сре ћа?•	

Пр ве прет ње оста вља ју ути сак го рих и мно го стра шни јих, али су дру ге 
мно го ве ро ват ни је. Ин те ре сант но је пи та ње због че га се љу ди увек ви ше пла ше 
си ту а ци ја ко је има ју ре ла тив но ни ску фре квен ци ју ја вља ња, па са мим тим и 
ри зик од до жи вља ва ња истих је из у зет но ни зак, уме сто да су упла ше ни тј. све-
сни си ту а ци ја и по на ша ња ко ја но се ви сок ри зик, па са мим тим и мно го ве ћу 
ве ро ват но ћу ја вља ња? 

Ис тра жи ва ња о пер цеп ци ји ри зи ка су да се љу ди осла ња ју на ин ту и тив не 
спо соб но сти и емо ци је, уме сто на ра ци о нал но раз ма тра ње мо гућ но сти (ве ро-
ват но ће) ри зи ка, и на тај на чин на под све сном ни воу од лу чу ју шта је то што их 
пла ши и ко ли ко је то за њих стра шно.

Раз у ме ва њем фак то ра ко ји ути чу на људ ску пер цеп ци ју ри зи ка, струч-
ња ци из обла сти на род ног здра вља тре ба ло би да ра де на ефек тив ни јем охра-
бри ва њу, об у ча ва њу и оба ве шта ва њу ста нов ни штва ка са гле да ва њу и по тре би 
за здра ви јим из бо ри ма (9).

људ СКа Пер цеП ци ја ри зи Ка

Пре ма Да ви ду Ро пе и ку не ко ли ко фак то ра по себ но об ли ку је људ ску пер-
цеп ци ју ри зи ка: 

по ве ре ње•	  ~ што је ве ће по ве ре ње у струч ња ке ко ји нас оба ве шта ва ју 
о здрав стве ним ри зи ци ма, као и о ин сти ту ци ја ма или ком па ни ја ма 
ко је нас из ла жу ри зи ку, од но сно што ви ше ве ру је мо вла ди ним аген-
ци ја ма чи ји је за да так да нас за шти те од истих, наш страх би ће ма њи 
и обр ну то, што је ве ће не по ве ре ње, ве ћи је и страх;
кон тро ла•	  ~ што ве ћу кон тро лу има мо над ри зи ком, он гу би на сво јој 
сна зи. Ова став ка об ја шња ва због че га се осе ћа мо си гур ни је за во ла-
ном свог ауто мо би ла, не го у ави о ну;
страх•	  ~ што је ве ћи страх од оште ће ња иза зва ног од ре ђе ним ри зи ком, 
би ће мо за бри ну ти ји. Ге не рал но, рак иза зи ва ве ћи страх због на чи на 
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на ко ји се уми ре, од стра ха ко ји би тре ба ло да иза зи ва ср ча ни удар, с 
об зи ром да је смрт ност од ин фарк та у од но су на кан цер ве ћа за 25%;
Од нос •	 ри зи ка и ко ри сти ~ што ви ше до би ја мо од ре ђе ним из бо ром, 
ма ње нас бри ну по сле ди це тј. ри зи ци. Нпр. леп, пре пла нуо тен за ве-
ћи ну осо ба је, по себ но де во ја ка, зна чај ни ји од мо гућ но сти до би ја ња 
ра ка, ко је су по сле ди ца из ло же но сти зра че њу;
Од нос •	 про из ве де ног и при род ног ~ при род ни ри зик из гле да ма-
ње за стра шу ју ће. Сун че во зра че ње иза зи ва ме ла ном, од ко га уми ре 
7100 љу ди го ди шње у САД. Ипак, ис тра жи ва ња по ка зу ју да се љу ди ви-
ше пла ше ну кле ар ног зра че ња, а про це нат смрт но сти мо же мо ви де ти 
на при ме ру Хи ро ши ме и На га са ки ја где је од око 90.000 Ја па на ца ко ји 
су пре жи ве ли ову ка та стро фу, од по сле ди ца зра че ња ко је је иза зва ло 
рак умр ло 500 осо ба за 59 го ди на;
де ца•	  ~ би ло ко ји ри зик за де те, у очи ма од ра слих из гле да мно го опа-
сни је не го ако тај исти ри зик пре ти њи ма;
не из ве сност•	  ~ што ма ње зна мо или раз у ме мо у ве зи са би ло ко јим 
ри зи ком, упла ше ни ји смо.

Го ди шњи про сек про це не ри зи ка од смрт ног ис хо да код раз ли чи тих бо ле сти, ста-
ња и по вре да аме рич ке по пу ла ци је

Бо ле сти ср ца 1 на 430
Све фор ме кан це ра 1 на  
550
Рак ко же због сун ча ња 
1 на 4200
Грип 1 на 8300

Са мо у би ства 1 на 9000
Уби ства 1 на 13.500
Уби ства 1 на 13,500
Са о бра ћај на не сре ћа 1 на 7100
Авионска несрећа 1 на 3.1  
милион 

Па до ви 1 на 20.000
По вре де на по слу 1 на 
48.000
Удар елек трич не стру је 1 
на 300.000
Змијски ујед 1 на 300 
милиона

Из вор: CDC. Risk! А Prac ti cal Gu i de to What is Re ally Sa fe and What is Re ally Dan ge ro us 
in the World Arond Yoy

Kао што је Џорџ Греј ре као, раз у ме ва њем и по што ва њем на чи на 
на ко је љу ди схва та ју ри зи ке и од но се се пре ма њи ма, струч ња ци на
род ног здра вља кроз раз го вор, у ци љу упо зна ва ња са ри зи ци ма, тре ба 
да за у зму бит ну уло гу у по бољ ша њу ква ли те та све у куп ног на род ног 
здра вља.

По де Ла здрав Стве них ри зи Ка
Пре по зна то је и до ку мен то ва но на сто ти не здрав стве них ри зи ка, 

али нај ве ћи зна чај има њих не ко ли ко (10,11,12): 
пот хра ње ност•	
пу ше ње•	
ви сок крв ни при ти сак•	
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ри зи чан секс•	
ал ко хол•	
по ви шен хо ле сте рол•	
го ја зност•	
не до ста так гво жђа•	
ло ша хи ги је на и са ни та ци ја•	
не до вољ но во ћа и по вр ћа у ис хра ни•	
не до вољ на фи зич ка ак тив ност•	
не до ста так ви та ми на А•	
за га ђе ност ва зду ха у за тво ре ном про сто ру•	
не ме ди цин ска упо тре ба дро га.•	

С об зи ром да је си ро ма штво глав ни про блем са да шњи це, то су и 
здрав стве ни ри зи ци мно го уче ста ли ји у не раз ви је ним, у од но су на 
раз ви је не зе мље.

Потхрањеност пред ста вља во де ћи фак тор ви со ког мор та ли те та 
де це и узрок је 50–70% укуп ног те ре та од ових бо ле сти.

Про це нат пот хра ње не де це 3 пу та је ве ћи код ста нов ни штва ко је 
жи ви са ма ње од 1 до ла ра днев но у од но су на оне са 2 до ла ра днев но. 

Хипертензија, по ви ше ни крв ни при ти сак је дан је од три основ на 
чи ни о ца ри зи ка ко ро нар них ср ча них бо ле сти (за јед но с го ја зно шћу 
и пу ше њем). Хи пер тен зи ју су про гла си ли „ти хим уби цом“, за то што 
је обич но не пра те ни ка кви опо ми њу ћи симп то ми. Пу ше њем мо же
мо по гор ша ти учин ке хи пер тен зи је. Аме рич ки ис тра жи ва чи ко ји су 
про у ча ва ли луч ке рад ни ке у Сан Фран ци ску, уста но ви ли су да је број 
ср ча них на па да код пу ша ча с нор мал ним крв ним при ти ском био де сет 
пу та ве ћи не го код не пу ша ча. Ме ђу ком пли ка ци је иза зва не хи пер тен
зи јом спа да ју от ка зи ва ње бу бре га, мо жда ни удар и ко ро нар не ср ча не 
бо ле сти. За хва љу ју ћи че шћем ди јаг но сти ко ва њу и ле че њу по ви ше ног 
крв ног при ти ска, по ја ва мо жда ног уда ра у ин ду стриј ским зе мља ма је 
у опа да њу. Ме ђу тим, тек ће вре ме по ка за ти да ли ће ле че ње хи пер тен
зи је до не ти опа да ње бро ја ко ро нар них ср ча них бо ле сти. Про це њу је се 
да сва ки пе ти чо век има по ви ше ни крв ни при ти сак, а да тре ћи на њих 
то га чак ни је ни све сна (12).

Повишенхолестерол ја вља се код ис хра не бо га те ма сним ма те ри
ја ма, ло ше кон тро ли са не ше ћер не бо ле сти, сни же не функ ци је штит не 
жле зде, хро нич ног оште ће ња је тре (упа ла, ци ро за) и бу бре га (не фрот
ски син дром). И не ки ле ко ви мо гу да по ви се ни во хо ле сте ро ла, као што 
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су ана бо ли ци и кон тра цеп ти ви. Сма њен је код пот хра ње но сти, ане ми је, 
акут ног хе па ти ти са и по не кад хи пер ти ре о зе, и у слу ча ју узи ма ња ле ко
ва по пут аспи ри на, естро ге на, хор мо на штит не жле зде. Пре ва лен ци ја 
по ви ше ног хо ле сте ро ла опа да са ни во ом обра зо ва ња (10).

Гојазност (обе си тас) хро нич на је бо лест ко ја се ис по ља ва пре ко
мер ним на ку пља њем ма сти у ор га ни зму и по ве ћа њем те ле сне те жи не. 
Сва ко по ве ћа ње те ле сне те жи не за 10% и ви ше од иде ал не, озна ча ва 
се као го ја зност. Под јед на ко че сто се ја вља у свим жи вот ним до би ма, 
ма да је по сле пу бер те та че шћа код же на не го код му шка ра ца.

Епи де ми ја овог обо ље ња ши ром све та је у стал ном по ра сту, па се 
го ја зност свр ста ва ме ђу во де ће бо ле сти са вре ме не ци ви ли за ци је. Она 
до во ди до број них и те шких ком пли ка ци ја на мно гим ор га ни ма и 
ор ган ским си сте ми ма, де лу ју ћи исто вре ме но на два по ља. Осим што 
спа да у глав не фак то ре ри зи ка за на ста нак ши ро ке ле пе зе кар ди о ва ску
лар них обо ље ња, она де лу је и ин ди рект но (агра ви ра ју ћим ефек том) 
узро ку ју ћи дру ге бо ле сти. На тај на чин го ја зност, по ред очи глед них 
естет ских, мо же да ство ри и озбиљ не здрав стве не про бле ме и да та ко 
ути че на ква ли тет жи во та.

Пушење у ве ли ком бро ју зе ма ља и кул ту ра по сто ји ви со ка то ле
ран ци ја код ро ди те ља на ре ла тив но ра ни по че так кон зу ма ци је ци га
ре та од стра не де це, из ме ђу оста лог и код нас. 

Да би мла ди за у зе ли став о пу ше њу као не при хва тљи вом, опа сном, 
штет ном и ви со ко ри зич ном, тре ба ло би сма њи ти окол но сти ко је их 
на во де на овај по рок, а то су:

окру же ни су ве ли ким бро јем од ра слих ко ји пу ше•	
из ло же ни су при ти ску вр шња ка•	
до ступ ност ци га ре та је из у зет но ви со ка•	
пу ши се на ули ци, у или ис пред шко ла и здрав стве них уста но ва, код •	
ку ће
ци га ре те се ре кла ми ра ју на по сре дан и не по сре дан на чин по ве зу ју ћи •	
пу ше ње са ле по том, при јат ним дру же њем, спор том, сло бо дом, опу-
ште но шћу, успе хом.

По сле ди це упо тре бе ци га ре та су: 
сма ње на плућ на функ ци ја•	
по ве ћа на по ја ва аст ма тич них на па да•	
ка шаљ•	
ло ши ја фи зич ка кон ди ци ја као и •	
по ве ћа на осе тљи вост на ин фек ци је ди сај них пу те ва.    •	
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Пу ше ње је глав ни узрок кар ци но ма плу ћа, кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти, мо жда ног уда ра, хро нич них ре спи ра тор них обо ље ња и по
ве ћа ног бро ја дру гих бо ле сти.

Алкохол, у зе мља ма у раз во ју кон зу ма ци ја ал ко хо ла је у стал ном 
по ра сту.

По сле ди це ал ко хо ли зма су:
со мат ска оште ће ња•	
пси хич ке смет ње и по ре ме ћа ји•	
по ре ме ћа ји по ро дич них од но са•	
про бле ми у про фе си о нал ном окру же њу и•	
со ци јал не те шко ће.•	

Ал ко хол се до во ди се у ве зу са огром ним бро јем раз ли чи тих обо
ље ња и по вре да, као што су: по ре ме ћа ји ме та бо ли зма ше ће ра, про те
и на, ли пи да, по себ но ви та ми на из гру пе Б, ци ро за је тре, чир, фи бро
за ми о кар да, по ли не у ро па ти је, оште ће ња бу бре га, ко же, ре ти не ока, 
им по тен ци ја, атро фи ја те сти са, ги не ко ма сти ја, гу би так сек су ал ног 
ин те ре са, али и оте жа на кон цен тра ци ја, сла бље ње ме мо ри је, опа да
ње ин те ли ген ци је, емо ци о нал на из ме ње ност (нпр. рас по ло же ње упа
дљи во ва ри ра, ја вља ју се анк си о зност, емо ци о нал на раз дра жљи вост и 
рав но ду шност), ту су још и опа сност од по вре да на ра ду, угро жа ва ње 
здра вља и жи во та ко ле га уко ли ко је рад тим ски и опа сан, про бле ми у 
са о бра ћа ју и по ро ди ци (13).

Ал ко хол је узрок смр ти 1.8 ми ли о на љу ди у све ту или 3.2% од 
укуп ног бро ја умр лих.

Употребадрогаје, као и ал ко хо ли зам, про блем у по ра сту, ма да се 
за дро гу мо же ре ћи да је то про блем ко ји ра пид но ра сте. Она је нај че
шће узрок до би ја ња ХИВ ви ру са (по сред но или не по сред но), хе па ти
ти са, али и ини ци јал на ка пи сла за ве ли ки број кри вич них де ла (због 
не до стат ка ма те ри јал них сред ста ва за да љу на бав ку нар ко ти ка), па и 
из ве сног бро ја са мо у би ста ва, и на мер них и не на мер них по вре да (13).

Због упо тре бе ши ро ке ле пе зе нар ко ти ка у све ту го ди шње уми ре 
око 0,2 ми ли о на љу ди.

Ризичансекс, сва ис тра жи ва ња, у све ту и код нас, го во ре о по
сте пе ном, али стал ном по ра сту сек су ал не ак тив но сти мла дих и сни
жа ва њу про сеч ног уз ра ста ње ног за по чи ња ња, на ро чи то ка да је реч о 
де вој ка ма. Услед не до вољ не зре ло сти и не до стат ка зна ња и све сти о 
по тре би чу ва ња ре про дук тив ног здра вља, сек су ал но по на ша ње мла
дих че сто се мо же озна чи ти као не до вољ но од го вор но и ни је пра ће но 
ко ри шће њем од го ва ра ју ћих ме ра за шти те. По сле ди ца то га че сто је 
на мер ни пре кид труд но ће, ко јим се за вр ша ва 90% не пла ни ра них и 
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не же ље них труд но ћа у овом уз ра сту, што са со бом но си здрав стве не 
и пси хо со ци јал не ри зи ке, као и ра ђа ње у адо ле сцен ци ји, ко је је у су
прот но сти са са вре ме ним здрав стве ним кон цеп том да она не тре ба да 
се оства ри пре ра но, док је раз вој мла де осо бе још у то ку. Та ко ђе, при
су тан је и зна ча јан по раст уче ста ло сти пол нопре но си вих ин фек ци ја, 
ко ји ма су мла ди, услед спе ци фич но сти раз вој ног пе ри о да у ко ме се 
на ла зе, по себ но под ло жни (14,15). 

Недовољназаступљеноствоћаиповрћауисхрани, во ће и по
вр ће бо га ти су ви та ми ни ма и ми не ра ли ма, као и ди јет ним влак ни ма 
и ан ти ок си дан ти ма (ма те ри је ко је чи сте крв не су до ве). Сва ко днев ни 
унос во ћа и по вр ћа сма њу је ри зик од на стан ка бо ле сти ср ца, ди ја бе
те са, ма лиг них обо ље ња. Во ће и по вр ће тре ба да бу ду за сту пље ни на 
је лов ни ку сва ког да на у ко ли чи ни од пет до шест пор ци ја. 

Недовољнафизичкаактивност, фи зич ка не ак тив ност, за јед но 
са дру гим глав ним фак то ри ма ри зи ка зна чај но до при но си ма сов но
сти хро нич них бо ле сти. Ре дов на фи зич ка ак тив ност сма њу је ри зик 
за на ста нак бо ле сти ср ца, шло га, ма лиг них ту мо ра дој ке и де бе лог 
цре ва. Ови ко ри сни ефек ти на ста ју пу тем ви ше ко ри сних ме ха ни за ма. 
У су шти ни, фи зич ка ак тив ност по бољ ша ва ме та бо ли зам глу ко зе, сма
њу је ко ли чи ну ма сти у ор га ни зму и сни жа ва крв ни при ти сак, чи ме се 
сма њу је ри зик од кар ди о ва ску лар них бо ле сти и ди ја бе те са.

Ба вље ње фи зич ком ак тив но шћу по бољ ша ва здра вље ми шић но
ске лет ног си сте ма, кон тро ли ше те ле сну те жи ну и сма њу је симп то ме 
де пре си је. Мо гу ћи ко ри сни ефек ти на ми шић носке лет ни си стем су 
сма ње ње бо ло ва у ле ђи ма, пре вен ци ја осте о по ро зе и па до ва, као и го
ја зно сти. Фи зич ка ак тив ност ре ду ку је пси хо ло шке по сле ди це се де ћег 
на чи на жи во та, као што су стрес, на пе тост, де пре си ја и уса мље ност.

У ре дук ци ји ри зич них фак то ра уоби ча је на је при ме на две стра
те ги је, а нај бо љи ре зул та ти по сти жу се исто вре ме ном при ме ном обе 
стра те ги је, а то су:

стра те ги ја ви со ког ри зи ка усме ре на на по је дин це ко ји су из ло же ни •	
ви со ком ри зи ку, и
по пу ла ци о на стра те ги ја усме ре на на ста нов ни штво у це ли ни.•	

за Кљу чаК

Раз у ме ва ње, уоча ва ње, про це на ве ли чи не ри зи ка и јав но са оп
шта ва ње ри зи ка по на род но здра вље ком плек сан је про цес, зах те ва 
мул ти ди сци пли нар ни и мул ти сек тор ски при ступ, уз уче шће епи де
ми о ло ги је, еко ло ги је, по ли тич ких до но си о ца од лу ка, за ко но да ва ца, 
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ме ди ја, про из во ђа ча и дру гих аген ци ја, ра ди за јед нич ког ре ша ва ња 
про бле ма. На жа лост, у овој обла сти че сто се не по шту ју ме то до ло шке 
пре по ру ке струч ња ка и има мно го при ме ра ама те ри зма. Не ка да због 
по гре шне ко му ни ка ци је, по го то во ка да се при ча о не по зна тим те ма ма 
са стран ци ма, до ла зи до за кљу чи ва ња, са свим су прот них од оче ки ва
них. Ког ни тив на здрав стве на и со ци јал на пси хо ло ги ја, пси хо лин гви
сти ка, пси хо фи зи ка и те о ри ја од лу чи ва ња, ба ве се овим про бле мом. 
Чак и нај бо ље при пре мље на са оп ште ња не мо гу да ели ми ни шу бо ја зан 
и фру стра ци ју у од лу чи ва њу у на род ном здра вљу. Ипак, си сте ма тич не 
при пре ме спре ча ва ју да ко му ни ка ци ја бу де до дат ни про блем. 

Од лу чи ва ње о про це су ри зи ка ни је са мо са знај ни про цес и хлад но 
од ме ре на ин фор ма ци ја. Емо ци је има ју зна ча ја као и дру штве ни про цес. 
У сва ком слу ча ју зна чај но је да се са знај ни део ва ља но ура ди, да би се 
сма њи ла мо гућ ност љу ди да по гре шно про це не. На гла сак је на ја сној 
ин фор ма ци ји, а не на уза вре лим кон тро вер за ма, јер они ко ји упра вља ју 
ри зи ком тре ба да се по на ша ју та ко да им се ве ру је у пот пу но сти. Ако 
не ко ис пи ту је ри зи ке ко ји су глав ни на сло ви у но ви на ма, че сто се до
га ђа ло да ауто ри те ти спо ро уви ђа ју и ре а гу ју на же љу јав но сти да се 
раз у ме, а мо жда и уче ству је у кон тро ли ри зи ка. Што се ви ше тру де, 
оце на јав но сти би ће све бо ља. 

Ли те ра ту ра

Ђо кић, Д, Ја ко вље вић, Ђ, Ја ко вље вић. Ђ. Со ци јал на ме ди ци на. Уни вер зи тет 1.) 
у Кра гу јев цу Ме ди цин ски фа кул тет, Кра гу је вац 2007.
De tels R. Epi de mi o logy: the fo un da cion of pu blic he alth. Ox ford Tex tbo ok of 2.) 
Pu blic He alth, Ox ford Uni ver sity Press New York vol.1, 2002:956–967.
De te lis R, McE wen J, Be a gle R, Ta na ka H. Pu blic He alth. Ox ford tex stbo 3.) ok of 
Pu blic He alth 4th Edi tion, Ox ford Uni ver sity Press, New York vol.1, 2002:1959–
2005.
Ha mlin, C. The hi story and de ve lop ment of pu blic he alth in de ve lo ped co un-4.) 
tri es. Ox ford Tex tbo ok of Pu blic He alth 4th Edi tion. Ox ford Uni ver sity Press, 
New York. Vol.1, 2002:401–484. 
Ја сми на Гро зда нов, Ве ра Гру јић, Дра го љуб Ђо кић, Пре драг Је ла ча. Раз вој 5.) 
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. 
Ан ђел ка Џе ле то вић, Ми лан Рај че вић, Дра го љуб Ђо кић, Ве сна То мић6.) , 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-



59Проф. др дра го љуб Ђо кић

стве не за шти те. Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71.1997:41–
47. 
Вла ста Да мја нов, Дра га на Ни кић, Ле о на Ва ја гић, Дра го љуб Ђо кић. Уло га 7.) 
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. 
Дра го љуб Ђо кић, Ан ђел ка Џе ле то вић, Рад ми ла По по вић, Жи во рад Ћи рић, 8.) 
Ве сна То мић. Уло га ин сти ту та и за во да за за шти ту здра вља у пре вен ци ји 
ХИВ бо ле сти. Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 73.1999:1–9. 
Зо ри ца Ата на ско вић-Мар ко вић, Оли ве ра Сто ја но вић, Дра го љуб Ђо кић. 9.) 
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. 
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. 
Са ња Ма то вић-Ми ља но вић, Дра го љуб Ђо кић. Раз вој и уло га ин ди ка то ра 11.) 
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 12.) 
хи пер тен зи је. Гла сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 71.1997: 252. 
Дра го љуб Ђо кић, Ми ла Ву чић-Јан ко вић. Здрав стве ни во дич кроз свет, Ин-13.) 
сти тут за за шти ту здра вља Ср би је, Бе о град 2000. 
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за шти ту здра вља Ср би је, 73.1999:10–15. 
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АИДС-а у пла ни ра њу стра те ги је пре вен ци је и уна пре ђе ња здра вља. Гла-
сник За во да за за шти ту здра вља Ср би је, 73.1999:29–35. 
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Со ци јаЛ но-здрав Стве ни аСПеК ти 
ван ред них Си ту а ци ја, ор Га ни за-
ци о не СтруК ту ре и аК тив но Сти 

здрав Стве ноГ Си Сте Ма

Проф. др дра го љуб Ђо кић

увод

Ван ред не си ту а ци је мо гу на ста ти у слу ча ју при род них ка та стро фа 
(зе мљо тре са и по ја ва цу на ми ја, ак ти ви ра њем вул ка на, тор на да, ор ка
на, по пла ва, од ро на, кли зи шта, екс трем них вру ћи на и хлад но ћа, су ша, 
по жа ра, уда ра гро ма, сне жних ме ћа ва и ла ви на) као по сле ди ца на глих 
кли мат ских про ме на, че сто због гло бал ног за гре ва ња пла не те. 

Ван ред не си ту а ци је мо гу на ста ти и као по сле ди ца чо ве ко ве ак тив
но сти, ко је мо гу би ти на мер не и не на мер не, укљу чу ју ћи и те ро ри стич
ке на па де. Чо век, или гру па љу ди сво јом ак тив но шћу мо гу до ве сти до 
са о бра ћај них не сре ћа, би о ло шких, хе миј ских и ну кле ар них ак ци ден та, 
пре ки да ра да кри тич них ин фра струк ту ра, упо тре бе би о ло шког и хе
миј ског оруж ја, ка да је угро жен жи ви свет (ри зик по здра вље ве ли ког 
бро ја љу ди, оп ста нак жи во ти ња и биљ ног омо та ча, тј. хра не жи во тињ
ског и биљ ног по ре кла) (1). 

Би о ло шко и хе миј ско оруж је мо же да се ко ри сти за про мо ви са ње 
и ши ре ње стра ха код по је ди на ца, гру па или по пу ла ци ја у це ли ни у 
ре ли ги о зне, по ли тич ке, иде о ло шке, фи нан сиј ске свр хе или свр хе лич
не при ро де.

По ја ва епи де ми ја за ра зних бо ле сти са ве ли ким бро јем обо ле лих и 
бр зим ме ђу на род ним ши ре њем та ко ђе има ка рак тер ван ред не си ту
а ци је. Про гла ше на пан де ми ја гри па од стра не ге не рал ног ди рек то ра 
СЗО пред ста вља гло бал ну ван ред ну си ту а ци ју, при ву кла је па жњу 
вла да, ауто ри те та у јав ном здра вљу и фи нан сиј ских из во ра у раз
ви је ним зе мља ма да по мог ну не раз ви је ним зе мља ма у при ме ни је
дин стве них, гло бал них ме ра пре вен ци је и су зби ја ња ши ре ња но вог 
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гри па. Ван ред не си ту а ци је као и ве ли ке епи де ми је за ра зних бо ле сти 
не при зна ју др жав не гра ни це и кон вен ци је, већ зах те ва ју брз од го вор 
за јед ни це, уче шће и со ли дар ност бо га тих зе ма ља у ре ша ва њу ових 
ме ђу на род них ри зи ка (2). 

Би о Ло ШКи аГен Си

Би о ло шки аген си укљу чу ју ин фек тив не аген се љу ди, би ља ка и 
жи во ти ња као и ток си не ко ји про из во де ми кро би и ге нет ски ма те ри јал 
ко ји су опа сни са ми по се би или се ши ре век то ром. Би о ло шки аген
си мо гу да пре жи ве са мо стал но или у кул ту ра ма, а мо гу да се на ђу и 
у ра зним ма те ри ја ли ма као што су те ле сне теч но сти, тки ва, узор ци 
зе мље (3). 

Ве ли ки број би о ло шких аге на са као што су бак те ри је, ви ру си или 
ток си ни мо гу да се ко ри сте за би о те ро ри зам. Њи хо во деј ство мо же 
да се по ја ча ства ра њем ре зи стен ци је на вак ци не и ан ти би о ти ке што 
обич но укљу чу је ко ри шће ње се лек тив не ре про дук ци је и ге нет ског 
ин же ње рин га. Би о ло шки аген си по год ни за би о те ро ри зам мо гу да се 
осло ба ђа ју пу тем аеро со ла, пу тем ин се ка та ко ји се хра не кр вљу, кон
та ми ни ра ном хра ном и во дом (4).

У за ви сно сти од тех но ло ги је и ме ди цин ске опре ме, ин фек ци ја 
мо же да за хва ти за јед ни цу и да про у зро ку је смрт, бо лест или оне спо
со бља ва ње ши рих раз ме ра ако се не де тек ту је и ста ви под кон тро лу 
на вре ме. 

По сле ди це по јав но здра вље мо гу би ти енорм но те шке ако се би ло 
ко ја ста ра или но ва ин фек ци ја уву че у за јед ни цу не при мет но. Као што 
је по зна то за ра зне бо ле сти се сма тра ју глав ним из во ром обо ље ва ња 
и смр ти на пла не ти. Ја сно и ра но упо зо ра ва ње је са став ни део на ци о
нал не, ре ги о нал не и гло бал не од бра не (5). 

При мар не ин фек ци је на ста ле осло ба ђе њем би о ло шких аген са 
углав ном ли че на оне ко је уоби ча је но на ста ју у при ро ди и због то га 
ова кве ин фек ци је те шко је кон тро ли са ти и по ста ви ти ди јаг но зу. Ин
фор ма ци је о ова квим ак ци ден ти ма зах те ва ју пла ни ра ње кон тро ле и 
ме ре пре вен ци је да би се за шти ти ло јав но здра вље и сма њио ри зик. 

За ра зне бо ле сти има ју по тен ци јал ши ре ња по це лој пла не ти. У ери 
у ко јој су зна ња и тех но ло ги ја раз ви је ни још увек по сто ји мо гућ ност 
трет ма на и про фи лак се. Ме ре за шти те као што су изо ла ци ја, ка ран тин 
и стро га хи ги је на и да ље су глав не ме ре (6).

Гле да ју ћи у про шлост епи де ми је су стал но ме ња ле исто риј ски 
ток. Са раз во јем вак ци на ци је и ме ди цин ских до стиг ну ћа по след њег 
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ве ка мо гу ће је спре ча ва ње и из ле че ње од мно гих за ра зних бо ле сти. У 
све ту се при бли жно јед ном го ди шње де си но ва ин фек ци ја. По след њих 
25 го ди на, по ја ви ло се 30 но вих за ра зних бо ле сти. Ин фек ци је као што 
су си да, ту бер ку ло за, ма ла ри ја, ан тракс сма тра ју се од гло бал не ва
жно сти по здра вље (7). 

Би о ло шки на пад на не ко под руч је мо же да бу де исто та ко ка та
стро фа лан као и на пад атом ском бом бом. Деј ство на па да би о ло шким 
аген си ма не мо ра да се ис по љи од мах по на па ду због ду жег пе ри о да 
ин ку ба ци је или ра них не спе ци фич них симп то ма. Ми кро ор га ни зми 
мо гу да се ин ку би ра ју у на из глед здра вим осо ба ма, да се скри ва ју у 
хра ни, жи во ти ња ма и пр тља гу (8). 

хе Миј СКи аГен Си

На род но здра вље ста нов ни штва мо же би ти угро же но хе миј ским аген си ма 
код ак ци де на та и ко ри шће њем у свр ху оруж ја.

До хе миј ских ак ци де на та нај че шће до ла зи услед не по што ва ња про це ду ра 
у про из вод њи, скла ди ште њу и тран спор ту хе миј ских ма те ри ја. Нај ве ћа, до са-
да по зна та не сре ћа иза зва на хе миј ским аген сом де си ла се у Бо па лу, у Ин ди ји, 
у фа бри ци кар ба мид них пе сти ци да 1984. го ди не, ка да је 2000 ли ца по ги ну ло 
од мах, а 8000 умр ло је ка сни је од по сле ди ца тро ва ња.

У ју жној Евро пи од отров ног уља за ку ва ње 1981. го ди не умр ло је 203 ли ца, 
а 15.000 је обо ле ло.

Од по сле ди ца из ли ва ње наф те 2006. го ди не у за пад ној Афри ци, у Аби џа ну, 
умр ло је 8 ли ца, а око 80.000 ли ца је има ло здрав стве не те го бе (9).

Под пој мом хе миј ског оруж ја под ра зу ме ва се спе ци јал на вр ста бор бе них 
сред ста ва ко ја слу же за ма сов но уни шта ва ње и при вре ме но оне спо со бља ва ње 
жи ве си ле, биљ ног и жи во тињ ског све та, као и жи вот не и рад не сре ди не. Ак тив-
ну деј ству ју ћу осно ву овог оруж ја чи не бој ни отро ви. Основ не ка рак те ри сти ке 
хе миј ског оруж ја су: ви со ка би о ло шка ак тив ност и ток сич ност, ши ре ње у про-
сто ру и трај ност штет ног деј ства хе миј ске кон та ми на ци је, по ре ме ћај при род-
не рав но те же, ма сов ност и бр зи на на стан ка гу би та ка у жи вој си ли, за ка сне ли 
штет ни ефек ти на љу де, жи во ти ње и биљ ке, спе ци фич но сти про тив хе миј ске 
за шти те и еко но мич ност про из вод ње ова кве вр сте оруж ја (10). 

Пу те ви пре но ше ња и ула зна вра та бој них отро ва су: ре спи ра тор ни, пер-
ку та ни, пе ро рал ни и кроз ра не (11).
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ну КЛе ар ни уде Си

Ме ђу на род не прет ње јав ном здра вљу пред ста вља ју и ра ди о ну кле ар ни 
ак ци ден ти, као по сле ди ца про пу ста у ме ра ма без бед но сти. Нај те жи ак ци дент 
де сио се у Чер но би љу 1986. Го ди не, ка да је по ги ну ло 31 ли це, а ева ку и са но је 
336.000 ли ца, број укуп но умр лих од ра них и ка сних по сле ди ца зра че ња још 
увек ни је зва нич но об ја вљен. По ви шен ни во ра ди о ак тив но сти из ме рен је на 
ви ше кон ти не на та.

Ме Ђу на род не аК тив но Сти у Кон тро Ли ван ред-
них Си ту а ци ја

Од по чет ка 20. ве ка, ка да је по ста вље на осно ва на сум ња да је то ком Пр вог 
свет ског ра та Не мач ка ко ри сти ла би о ло шко и хе миј ско оруж је, не пре ста ју 
на по ри ме ђу на род не за јед ни це да огра ни чи на мер но и не на мер но иза зи ва ње 
не сре ћа и ван ред них ста ња у за јед ни ци: 

1925. го ди не до нет је Же нев ски про то кол, ко јим се за бра њу је упо тре ба •	
хе миј ских и би о ло шких аге на са као оруж ја,
1975. го ди не усво је на је Кон вен ци ја о би о ло шком оруж ју•	
1992. го ди не у Хел син ки ју до не та је Кон вен ци ја о пре ко гра нич ним •	
ефек ти ма ин ду стриј ских уде са,
1999. го ди не усво је на је ба зел ска Кон вен ци ја о од го вор но сти за ште ту •	
услед пре ко гра нич ног кре та ња опа сног от па да и ње го вог од ла га ња,
2001. го ди не, на тре ћем ску пу у Ота ви у но вем бру до го во ре но је да се •	
пре ду зму гло бал не ак ци је за ин тер на ци о нал но ре а го ва ње на при ме ну 
ра ди о ло шког, хе миј ског и би о ло шког оруж ја,
2001. го ди не у де цем бру, у Ко пен ха ге ну у Дан ској, одр жао се дру ги •	
Фо рум за ру ко во ди о це про гра ма из обла сти бор бе про тив те ро ри зма, 
са ци љем ус по ста вља ња са рад ње ме ђу зе мља ма и про це не ри зи ка од 
би о те ро ри зма,
2001. го ди не ус по ста вље на је гло бал на Али јан са из ме ђу ЕУ и СЗО што •	
је бор бу про тив би о те ро ри зма учи ни ло још ефи ка сни јом, 
2003. го ди не у Ки је ву до нет је Про то кол о ре ги стру за га ђе ња и тран-•	
сфе ра за га ђу ју ћих ма те ри ја – PR TR. 
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за Кон СКа ре Гу Ла ти ва аК тив но Сти у ван ред ниМ 
Си ту а ци ја Ма у р. Ср Би ји

Ак тив но сти у ван ред ним си ту а ци ја ма ре гу ли са не су по осно ву ви ше за-
ко на: 

За кон о здрав стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник“ Р. Ср би је бр.1 1. 
07/2005, чл. 18 тач ка 9)
За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни гла-2. 
сник“ Р. Ср би је бр. 125/2004, чл. 14, став 3), ко јим је ре гу ли са но при-
ја вљи ва ње за ра зних бо ле сти као и сум ња на упо тре бу би о ло шког 
аген са
За кон о за шти ти жи вот не сре ди не („Сл. гла сник Р. Ср би је, бр. 135 3. 
/2004)
За кон о за шти ти од еле мен тар них и дру гих ве ћих не по го да („Сл. гла-4. 
сник Р. Ср би је“, бр. 53/93, 67/93, 48/94), а но ви за кон ко ји ре гу ли ше ову 
област је тре нут но у про це ду ри усва ја ња. 

оП Ште Ме ре у ван ред ниМ Си ту а ци ја Ма у Пр вих  
24 Са та

Све ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју у би ло ко јој ван ред ној си ту а ци ји или 
ка та стро фи мо ра ју би ти спро ве де не у ко ор ди на ци ји свих ни воа за јед ни це. Оне 
под ра зу ме ва ју (12):

Одр жа ва ње здра вог жи вот ног окру же ња•	
Над зор над бо ле сни ма, ма сов ним тро ва њи ма и по вре ђи ва њи ма с ме-•	
ха ни змом ра ног упо зо ре ња и бр зог ре а го ва ња
Тре нут ну про це ну угро же ног ста нов ни штва и су зби ја ње епи де ми ја, •	
ма сов ног тро ва ња и по вре ђи ва ња
Три ја жу, збри ња ва ње слу ча је ва и ева ку а ци ју ста нов ни штва•	
Спе ци фич ну за шти ту по је ди на ца и по пу ла ци је вак ци на ци јом, ле ко-•	
ви ма, ан ти до ти ма 
Обез бе ђи ва ње основ них здрав стве них услу га.•	

Од из у зет ног зна ча ја је да се ак тив но сти спро ве ду у пр ва 24 са та, јер су у 
том пе ри о ду гу би ци нај ве ћи, ако се ме ре не ор га ни зу ју хит но и у аде кват ном 
оби му.
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Ме ре у ван ред ниМ Си ту а ци ја Ма По СЛе 24 Са та од 
на Стан Ка аК ци ден та

Ове ак тив но сти тре ба да за ви се од вр сте ак ци ден та (при род них или оних 
ко је је чо век иза звао), њи хов ре до след мо же да ва ри ра по себ но у слу ча ју би о ло-
шких ак ци де на та или епи де ми ја за ра зних бо ле сти и кон та ми на ци је ге о граф-
ских под руч ја и све ак тив но сти спро во де се док тра је опа сност за угро жа ва ње 
јав ног здра вља и ши ре за јед ни це (13). 

У ван ред ним си ту а ци ја ма тре ба обез бе ди ти кон ти ну и ра не ак тив но сти у 
за ви сно сти од при ро де ак ци ден та:

Иден ти фи ка ци ју штет них суп стан ци ко је де лу ју на жи вот ну сре ди-•	
ну
Рад епи де ми о ло шке слу жбе•	
Иден ти фи ка ци ју угро же них осо ба•	
Кон тро лу кон та ми на ци је•	
Над гле да ње здрав стве не си ту а ци је по го ђе не по пу ла ци је•	
Узи ма ње ла бо ра то риј ских узо ра ка и ана ли за•	
Ле че ње и кон тро лу за ра зних бо ле сти, сме шта ње у ка ран тин / изо ла-•	
ци ју
Ин фор ма ци је од стра не ин сти ту та/за во да за јав но здра вље•	
Ко му ни ка ци ју пу тем хит них по ру ка•	
Рад ти мо ва спа си ла ца на те ре ну•	
Ко ри шће ње здрав стве них ре сур са•	
До ступ ност и си гур ност ме ди цин ске опре ме•	
Ко ор ди ни ра ње до на ци ја и до бро во ља ца•	
Бол нич ку не гу•	
Ева ку а ци ју, сме штај љу ди у скло ни шта•	
За до во ља ва ње по тре ба спе ци јал них по пу ла ци ја •	
По др шку у слу ча ју тра у ме ве ли ког бро ја љу ди•	
По др шку у смрт ним слу ча је ви ма и рад мр твач ни ца•	
Рад слу жби ко је пру жа ју пси хо ло шку, пси хи ја триј ску и со ци јал ну •	
по моћ
Обез бе ђи ва ње до ступ но сти пи ја ће во де и кон тро лу хра не•	
Кон тро лу век то ра•	
От кла ња ње от пад них во да и сме ћа•	
Функ ци о ни са ње ин фра струк ту ре•	
Рад ве те ри нар ских слу жби и•	
Спа ша ва ње, кон тро ла и удо мља ва ње жи во ти ња.•	
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во де Ће ор Га ни за ци о не СтруК ту ре у ван ред ниМ 
Си ту а ци ја Ма

Ван ред не си ту а ци је по сво јој де фи ни ци ји зах те ва ју мул ти сек тор ски и 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ у ре а го ва њу. Пр ве ак тив но сти код ван ред них 
си ту а ци ја пред у зи ма ју, нај че шће др жав ни ор га ни, Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва и Ми ни стар ство од бра не. Ми ни стар ство здра вља од мах про це њу је 
ри зик по јав но здра вље и по по тре би хит но мо би ли ше здрав стве ни си стем. 
Ре а го ва ње у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја че сто је по ве ре но и осо ба ма из ди-
пло ма ти је, за ко но дав ства и оба ве штај них слу жби (14,15). 

У по след ње вре ме здрав стве не уста но ве и ин сти ту ти-за во ди за јав но здра-
вље, школ ски си стем, ме ди ји, ци вил не ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на укљу-
чи ли су се у при прав ност за ван ред не си ту а ци је. Та ко ђе ово по ста је при о ри тет 
на др жав ном ни воу сва ке зе мље, што је и зах тев СЗО де фи ни сан Ме ђу на род-
ним здрав стве ним пра вил ни ком (In ter na ti o nal He alth Re gu la ti ons, IHR2005).

уче ШЋе здрав Стве ноГ Си Сте Ма у ван ред ниМ  
Си ту а ци ја Ма, уз МуЛ ти СеК тор СКи и  
МуЛ ти ди Сци ПЛи нар ни При СтуП

Да би се ефи ка сно ре а го ва ло у ван ред ним си ту а ци ја ма, еле мен тар ним 
не по го да ма и при род ним ка та стро фа ма, по треб но је да здрав стве не уста но ве 
ко је уче ству ју у овим ак тив но сти ма има ју ра ни је при пре мљен план мре же 
здрав стве них уста но ва, вер ти кал не и хо ри зон тал не од го вор но сти и ко ор ди на-
ци је, као и спи сак ли ца са ко манд ном од го вор но шћу. Спи сак ак тив но сти ко је 
сле де нео п хо дан је за успех ре а го ва ња:

1. ус по ста вља ње ко му ни ка ци о них ка на ла
За вод за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је ак ти ви ра мре жу при прав но сти 

и мо бил не еки пе у над ле жним И/ЗЗЈЗ, од мах по до би ја њу ин фор ма ци је о ак-
ци ден ту или дру гом ви ду ван ред не си ту а ци је. Са став мо бил не еки пе за ви си 
од при ро де ак ци ден та (16).

По ред над ле жних здрав стве них уста но ва нео п ход на је са рад ња и по де ла 
по сло ва са сле де ћим не здрав стве ним слу жба ма:

Слу жбе за снаб де ва ње жи вот ним на мир ни ца ма•	
Ва тро га сна слу жба, по ли ци ја и дру ге др жав не слу жбе и ор га ни за ци је •	
ло кал не са мо у пра ве
Слу жбе за ко му нал не по сло ве (во до вод, ка на ли за ци ја, укла ња ње сме-•	
ћа)
Слу жба за по греб не услу ге•	
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Цен три за со ци јал ни рад•	
Ху ма ни тар не и не вла ди не ор га ни за ци је•	
Прав на ли ца и при ват не ор га ни за ци је•	
Ака дем ске ин сти ту ци је (Шко ла јав ног здра вља, ме ди цин ске шко ле, •	
итд)
Дру ге срод не аген ци је / ор га ни за ци је и•	
Сред ства јав ног ин фор ми са ња.•	

2. Бр за про це на ста ња по го ђе ног под руч ја на осно ву ко је се ак ти ви ра ју, по 
по тре би, и дру ге слу жбе, од но сно упу ћу је се зах тев за по моћ у ка дру, во зи ли ма, 
тј. уво ди се ван ред но ста ње у ло кал ној за јед ни ци, окру гу, Ре пу бли ци.

3. ко ри шће ње уна пред про це ње них ка па ци те та ин сти ту та/за во да за 
јав но здра вље и пла ни ра них ак тив но сти на те ре ну у слу ча ју ван ред них си-
ту а ци ја.

4. утвр ђи ва ње рас по ло жи вих, ху ма них и ма те ри јал них ре сур са и по-
кре та ње нео п ход них ма те ри јал них ка па ци те та за из во ђе ње ак тив но сти ко је 
се од но се на јав но здра вље.

5. раз ви ја ње ак ци о них пла но ва и про це ду ра у са рад њи са оста лим аген-
ци ја ма и ор га ни за ци ја ма у за јед ни ци, пре ма вр сти ри зи ка. 

6. обез бе ђи ва ње обу ке осо бља у ин сти ту ти ма/за во ди ма за јав но здра вље 
за ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма као и овла шће ња (по се до ва ње сер ти-
фи ка та).

7. обез бе ђи ва ње еду ка ци је и уве жба но сти здрав стве них и не здрав
стве них рад ни ка, укљу чу ју ћи и до бро вољ це у окви ру опе ра тив них пла но ва, 
про це ду ра, пре по ру ка, си сте ма упра вља ња и ко ор ди на ци је, као и си сте ма 
упра вља ња ко ји се ко ри сте у ши рој за јед ни ци.

8. Од го вор на ли ца из ин сти ту та/за во да за јав но здра вље уче ству ју као 
оба ве зни чла но ви у опе ра тив ном шта бу за ван ред не си ту а ци је на ни воу те-
ри то ри јал не над ле жно сти.

Кон ти ну и ра на ева Лу а ци ја СПро ве де них Ме ра

У то ку спро во ђе ња ме ра у ван ред ним си ту а ци ја ма, нео п ход но је да се на 
ре пу блич ком, ре ги о нал ном и оп штин ском ни воу стал но про це њу је опе ра тив-
ност еки па и ефи ка сност спро ве де них ме ра. 

Тре ба про ве ра ва ти да ли су здрав стве ни рад ни ци из раз ли чи тих здрав стве-
них уста но ва у стал ној ко ор ди на ци ји са опе ра тив ним шта бом пре ко ин сти ту та/
за во да за јав но здра вље, што за ви си од спе ци фич но сти ак ци ден та и утвр ђе них 
опе ра тив них пла но ва, про це ду ра и пре по ру ка у ван ред ним си ту а ци ја ма. 
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Тре ба од ре ди ти ли ца за ко му ни ка ци ју уну тар сва ке здрав стве не уста но ве 
ко ја ће има ти стал ну ди рект ну те ле фон ску ве зу ра ди да ва ња ин фор ма ци ја од-
го вор ним ли ци ма у за во ди ма за јав но здра вље, а на ни воу окру га и Ре пу бли ке 
тре ба од ре ди ти осо бу за ко му ни ка ци ју са сред стви ма јав ног ин фор ми са ња. 
Све ин фор ма ци је мо ра ју би ти бр зе и тач не у ци љу су зби ја ња па ни ке ста нов-
ни штва.

во Ђе Ње до Ку Мен та ци је

Све ак тив но сти мо ра ју би ти у фор ми до ку мен та, од но сно све пред у зе те ак-
ци је тре ба да бу ду при ка за не у фор ми са оп ште ња, а на осно ву еви ден ци ја ко је 
ће се во ди ти на већ при пре мље ним обра сци ма (та бе ла ма), или ће се на пра ви ти 
но ви еви ден ци о ни обра сци, ако то при ро да ак тив но сти бу де зах те ва ла (17).
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ГЛо БаЛ на Прет Ња од Би о те ро ри-
Сти ч КоГ аК та, нео П ход не аК тив-

но Сти на др жав ноМ и Ло КаЛ-
ноМ ни воу за јед ни це

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

увод

Осло ба ђа ње не ког аген са у спо ља шњу сре ди ну мо же би ти слу чај но и на-
мер но. Мо гућ ност да се ра ди о би о те ро ри стич ком ак ту по сто ји у сле де ћим 
слу ча је ви ма (1): 

По ја ва не по зна те бо ле сти са ви со ким мор та ли те том •	
Те шко се ус по ста вља ди јаг но за, ве ли ка или ви ше стру ка епи де ми ја •	
за ра зне бо ле сти
Пре по зна ва ње епи де ми је ко ја ни је ен де мич на за не ко под руч је•	
По ве ћа на смрт ност жи во ти ња (до ма ћих, сто ке и ди вљих жи во ти ња) •	
ко ја се по кла па са по ја вом бо ле сти код љу ди
По ја ва бо ле сти чи ји су узроч ни ци ре зи стент ни на ле ко ве •	
Исто вре ме на по ја ва акут не фи брил не ре спи ра тор не бо ле сти, акут не •	
фи брил не бо ле сти са ко жним ле зи ја ма, га стро ен те ри ти сом, и/или 
про гре сив ном ре спи ра тор ном па ра ли зом
Ви сок сте пен ин фек ци је на ма лом и огра ни че ном про сто ру, усме рен •	
про тив вр ло ма ле по пу ла ци је 
Не по сто ја ње ефек тив ног трет ма на.•	

Осло ба ђа ње би о ло шког аген са иза зи ва ма сов ну хи сте ри ју и асимп то ма-
тич не па ци јен те. Ова до га ђа ња, би ло да су по ве за на са ствар ном си ту а ци јом, 
об ма ном или уми шље ном си ту а ци јом, мо гу бр зо да за тр па ју и оне спо со бе цео 
си стем јав ног здра вља, ако се не ре а гу је бр зо и на од го ва ра ју ћи на чин (2). 

Ја вља ње два и ви ше слу ча је ва у истом вре ме ну и про сто ру са сле де ћим 
симп то ми ма, с тим што се мо же узе ти у об зир и по је ди нац са те шким об ли ком 
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бо ле сти, а ко ји је ина че здрав, пред ста вља ин ди ка тор на мер ног осло ба ђа ња 
би о ло шког аген са:

Не у ро ло шки–ме нин ги тис, ен це фа ли тис, ен це фа ло па ти ја или пси хо-•	
ло шка уз не ми ре ност
Ре спи ра тор но–упа ла плу ћа, уди са ње (ин фил тра ци ја), пне у мо ни тис, •	
АРДС
Акут на сеп са или шок•	
Му ње вит хе па ти тис и оште ће ња иза зва на хе па ти ти сом.•	

Пре те Ћи СиГ на Ли

У ли те ра ту ри је опи са но ви ше пре те ћих сиг на ла ко ји го во ре о мо гућ но сти 
да се ра ди о би о те ро ри стич ком ак ту (1,3): 

Отво ре на прет ња би о те ро ри стич ким на па дом•	
Гла си не и из ве шта ји о по ја ви обо ље ња слич ног ве ли ким бо ги ња ма•	
Гла си не и из ве шта ји слу ча је ва са ре зул та ти ма те сто ва ко ји по твр ђу ју •	
на ме р но осло ба ђа ње аген са са ци љем иза зи ва ња епи де ми је на под-
руч ју на ком ина че не до ла зи до по ја ве ове бо ле сти или епи де ми је 
(нпр. пул мо нал ни ан тракс, ту ла ре ми ја, ку га) 
Пр вен стве но здра ва осо ба са те шким об ли ком нео бја шњи ве бо ле сти •	
или син дро мом или по ја вом смр ти
Слу ча је ви ја вља ња бо ле сти по зна те ети о ло ги је на не у о би ча је ном ме-•	
сту, у не у о би ча је ној по пу ла ци ји и у не у о би ча је ној се зо ни, са ати пич-
ном по ја вом/ви со ким мор би ди те том и ле та ли те том
Мул ти фо кал на епи де ми ја – исти син дром или по твр ђе на бо лест у •	
не за ра же ном под руч ју
Смрт или бо лест ме ђу жи во ти ња ма ко ја прет хо ди или пра ти по ја ву •	
смр ти и бо ле сти код љу ди
Сум ња или зна ње о на мер ном или слу чај ном осло ба ђа њу аген са у •	
дру гој зе мљи
Бо лест по га ђа кључ ни сек тор у др жа ви (по ли тич ки, фи нан сиј ски и •	
дру го).

Су Ге Стив ни КЛи нич Ки, еПи де Ми о Ло ШКи и  
Ла Бо ра то риј СКи за Кључ ци

У про це ни си ту а ци је на рас по ла га њу су су ге стив ни кли нич ки, епи де ми-
о ло шки и ла бо ра то риј ски за кључ ци (4,5):

Уоби ча је не бо ле сти не ре а гу ју на уоби ча је ну те ра пи ју/про фи лак су•	
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Не у о би ча је но кра так пе ри од ин ку ба ци је по зна те бо ле сти•	
Не по зна ти об ли ци и/или пу те ви пре но са•	
Р0 зна чај но ви ши од оче ки ва ног (по ве ћа на пре но си вост)•	
ЦФР зна чај но ви ши од оче ки ва ног (по ве ћа на ви ру лен ци ја)•	
До за је ефек тив на у слу ча ју нпр. ма њег сте пе на из ло же но сти код љу-•	
ди ко ји су би ли уну тар, на ро чи то у про сто ри ја ма са ин фил три ра ним 
ва зду хом и за тво ре ном вен ти ла ци јом за раз ли ку од љу ди ко ји су би ли 
на по љу
По ве ћан број љу ди ко ји се обра ћа ју здрав стве ној слу жби за по моћ, •	
на ро чи то са гро зни цом, ре спи ра тор ним, не у ро ло шким и га стро ин-
те сти нал ним симп то ми ма.
По твр ђен ати пич ни, про ме њен ге нет ским ин жи ње рин гом или прет-•	
ход ни ла нац аген са
Ла бо ра то риј ски по твр ђен слу чај/кла стер спе ци фич ног би о ло шког •	
аген са (у слу ча ју ка да не по сто ји зна тан фак тор ри зи ка за иза зи ва ње 
при род не епи де ми је)
На пре по зна тљи ве раз ли ке ге нет ских и ну кле ар них ка рак те ри сти ка •	
аген са де тек то ва ном у про стор но или вре мен ски ја сном окви ру.

При Ме ри тех ни Ка Ши ре Ња Би о Ло ШКоГ аГен Са

Дис пер зи о ним си сте ми ма за из ла га ње уди са њем
По шта/па ке ти•	
До ступ ни спре је ви•	
За пра ши ва чи•	
Апа ра ти за га ше ње по жа ра•	
Си сте ми за пре чи шћа ва ње ва зду ха•	
Ге не ра то ри за дим•	
Осве жи ва чи ва зду ха•	
Пре ко ин јек ци ја•	
Кон та ми ни ра не игле•	
Кон та ми ни ран ме тал ни део (шрап нел) шпри ца•	
Вој ном му ни ци јом•	
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усло ви ко ји омо гу ћа ва ју ши ре ње 
ва зду хом

усло ви ко ји су су прот ни ши ре њу 
ва зду хом

- Облач но вре ме или ноћ - Ди рект на сун че ва све тлост
- Јед но лик те рен - Јак ве тар или без ве тра
- Опре ма за за гре ва ње у згра да ма - Не до ста так вен ти ла ци о ног си сте ма у згра да ма
- Лак ве тар (5–10k/h)
- Во зи ла или кре та ње пе ша ка
- Гу жве

нео П ход не аК тив но Сти на др жав ноМ и  
Ло КаЛ ноМ ни воу за јед ни це

Те ро ри зам је по стао јед на од глав них ма ни фе ста ци ја су ко ба на 
гло бал ном и ло кал ном пла ну. Број ни су об ли ци те ро ри зма и ра зно вр
сне упо тре бе те ро ри стич ких сред ста ва. Те ро ри зам до би ја не га тив ну 
ко но та ци ју по себ но по сле те ро ри стич ких ака та од 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не у САД. Од та да, гло бал ни свет ски по крет за су зби ја ње те ро
ри зма до би ја по себ но ме сто ка ко у по ли ти ци УН, та ко и у др жав ној 
по ли ти ци (6,7).

Све ве ћу ва жност има еко ло шки те ро ри зам, јер у нај ве ћој ме ри 
угро жа ва жи вот ну сре ди ну. Циљ је да се жи вот и здра вље љу ди угро зи 
ди рект но или пак угро жа ва њем жи вот не сре ди не. Док је у про шло сти 
еко ло шки те ро ри зам ко ри шћен пре све га у рат ним деј стви ма, по чет
ком овог ве ка еколошкитероризампо чи ње да се при ме њу је у мир но
доп ским усло ви ма (8).

Пре те ћа опа сност од ван ред них си ту а ци ја не дав но је при ву кла 
па жњу вла да, ауто ри те та у јав ном здра вљу и фи нан сиј ских из во ра у 
раз ви је ним зе мља ма.

1925. го ди не до нет је Же нев ски про то кол, ко јим се за бра њу је упо тре ба •	
хе миј ских и би о ло шких аге на са као оруж ја
1975. го ди не усво је на је Кон вен ци ја о би о ло шком оруж ју•	
2001. го ди не ус по ста вље на је гло бал на Али јан са из ме ђу ЕУ и СЗО што •	
је бор бу про тив би о те ро ри зма учи ни ло још ефи ка сни јом
У окви ру Европ ског цен тра за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле сти осно ван •	
је 2005. го ди не Европ ски цен тар за ин фек тив не бо ле сти.

У на шој зе мљи учи ње ни су сле де ћи ко ра ци по пи та њу овог про бле ма:
Де фи ни са на је мре жа од го вор но сти 23 за во да и ин сти ту та за јав но •	
здра вље ко ји ће би ти ак ти ви ра ни у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја
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2002. го ди не ус по ста вљен је АЛЕРТ си стем за ра но от кри ва ње епи-•	
де ми је.
До нет је За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу-•	
жбе ни гла сник Р. Ср би је“ бр. 125/2004, чл. 14, став 3) ко јим је ре гу-
ли са но при ја вљи ва ње за ра зних бо ле сти као и сум ња на зло у по тре бу 
би о ло шког аген са
Осно ва на је Шко ла јав ног здра вља ко ја је умре же на у европ ску мре жу •	
шко ла ASP HER.

Пре По ру Ке Сзо за еФи Ка Сно ре а Го ва Ње за во да за 
јав но здра вље у СЛу ча ју ван ред них Си ту а ци ја

По ја ча ти по сто је ће ин фра струк ту ре за јав но здра вље•	
Ус по ста ви ти ре зер ве ан ти би о ти ка, ан ти до та, вак ци на и ме ди цин ске •	
опре ме
Да ти аде кват не над ле жно сти Ре пу блич ком цен трал ном ор га ну•	
Ода бра ти на ци о нал не ин сти ту те ко је тре ба да бу ду парт не ри у Гло-•	
бал ном Алерт си сте му и мре жи за бр зо ре а го ва ње (GO ARN) ко ји је 
ус по ста вљен од стра не WHО/EURO
По ја ча ти са рад њу и ко ор ди на ци ју из ме ђу раз ли чи тих сек то ра и аген-•	
ци ја (здрав стве ни сек тор, по ли ци ја, ци вил на од бра на, вој ска, итд)
Спро во ди ти ис тра жи ва ња усме ре на на де тек ци ју, от кри ва ње, ди јаг-•	
но зу и ле че ње
Ус по ста ви ти обра зов не про гра ме за здрав стве не рад ни ке и чи та ву •	
јав ност
За кон ски ре гу ли са ти си стем обу ке осо бља ко ји ра ди са опа сним ма-•	
те ри ја ма и би о ло шким аген си ма и кон тро лу њи хо вог ра да, као и ре-
ги стар тих осо ба
Ре гу ли са ти еду ка ци ју при пад ни ка ору жа них сна га и ор га ни зо ва ти •	
по сле ди плом ску и кон ти ну и ра ну еду ка ци ју из обла сти јав ног здра вља 
у Шко ла ма јав ног здра вља
Укљу чи ти ле ка ре ур гент не ме ди ци не ко ји ће да ти смер ни це и про то-•	
ко ле за ор га ни зо ва ње си сте ма слу жби хит не ме ди цин ске по мо ћи
Стан дар ди зо ва ти про це ду ре ра да за во да и ин сти ту та за јав но здра-•	
вље
Ус по ста ви ти си стем сер ти фи ка ци је ра да у ла бо ра то ри ја ма и у ин ду-•	
стри ји, као и си стем кон тро ле ин фор ма тич ких по да та ка
Фор ми ра ти ин те грал ни ка та стар за га ђи ва ча, на ци о нал ног ре ги стра •	
уста но ва ко ји по се ду ју па то ге не аген се и за кон ски ре гу ли са но да ва ње 
до зво ла за њи хов рад
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Во ди ти еви ден ци ју о вр ста ма и ко ли чи на ма опа сних ма те ри ја у про-•	
из вод њи, упо тре би, про ме ту, пре во зу, пре ра ди, скла ди ште њу и ли сти 
па то ге них аге на са и њи хо вих ток си на ко ји се мо гу упо тре би ти као 
би о ло шко оруж је
Из вр ши ти ка те го ри за ци ју опа сних ма те ри ја и би о ло шких аге на са •	
пре ма сте пе ну опа сно сти и про пи се за усло ве ра да са њи ма (си гур-
но сни ни во за шти те)
Раз ра ди ти ме ре у слу ча ју хе миј ских уде са у ин ду стри ји и тран спор ту, •	
ак ци ден та у ра ду са би о ло шким аген си ма, јо ни зу ју ћим и не јо ни зу ју-
ћим зра че њем и при род них ка та стро фа
Уче ство ва ти у из ра ди за кон ских ре гу ла ти ва ко је се од но се на основ на •	
на че ла за шти те жи вот не сре ди не, при ја вљи ва ње и над зор над по ја вом 
при род них и иза зва них епи де ми ја, пра ће ње кли мат ских про ме на и 
озон ског омо та ча, ме ре за ре а го ва ње у слу ча ју еко ло шких ак ци де на-
та, уче шће јав но сти, мо ни то ринг и ин фор ма ци о ни си стем, са ја сно 
на ве де ним над ле жно сти ма, на чи ни ма из ве шта ва ња и фи нан си ра ња, 
ин спек ци ју и ка зне
Из ра ди ти во ди че, ак ци о не и опе ра тив не пла но ва за ре а го ва ње•	
Оси гу ра ти да ло кал не за јед ни це има ју де та љан план за ре а го ва ње у •	
слу ча ју ван ред них си ту а ци ја
Укљу чи ти се у на уч на ис тра жи ва ња и пра ће ње нај но ви јих до стиг ну-•	
ћа у све ту, са рад њу, умре жа ва ње и раз ме ну ин фор ма ци ја са дру гим 
зе мља ма
Про ве ра ва ти с вре ме на на вре ме сте пен при пре мље но сти за во да за •	
јав но здра вље у си му ли ра ним си ту а ци ја ма (9,10).

Ли те ра те ту ра
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Пан де Ми ја Као ван ред на Си ту а-
ци ја, аК тив но Сти здрав Стве ноГ 
Си Сте Ма и Ло КаЛ не за јед ни це

Прим. др сци. мед. Ми ла ву чић-јан ко вић

увод

На осно ву ис тра жи ва ња кре та ња за ра зних бо ле сти у про шло сти, 
по чев од 16. ве ка, у про се ку су на ста ја ле по три пан де ми је на сва ких 
100 го ди на, у ин тер ва ли ма од 10 до 50 го ди на. Се ро е пи де ми о ло шка 
ис тра жи ва ња код ли ца ко ја су 1968. го ди не би ла ста ри ја од 85 го ди на, 
као и на ци о нал ни по да ци САД о кре та њу гри па, утвр ди ли су цир ку
ла ци ју H2 у пан де ми ји 1890. и H3 у 1902. го ди ни (1,2). 

У 20. ве ку де си ле су се три пан де ми је гри па: 1918. го ди не, иза зва на 
А(H1N1) тзв. Шпан ска гро зни ца; 1957. го ди не тип А(H2N2) тзв. Азиј
ски грип и 1968. го ди не пан де ми ја је иза зва на А(H3N2) тзв. Хонг кон
шки грип. По ред де се ти на ми ли о на обо ле лих и ви ше ми ли о на умр лих, 
сва ка пан де ми ја је иза зи ва ла и со ци јал ноеко ном ско уру ша ва ње дру
шта ва, од че га је опо ра вак тра јао ви ше го ди на (3). 

Ана ли зом прет ход них пан де ми ја, свет ски екс пер ти, под по кро ви
тељ ством Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО), за кљу чи ли су да 
су по сле ди це би ле ка та стро фал не услед не при пре мље но сти др жа ва 
за бр зо ре а го ва ње на ве ли ки број обо ле лих и умр лих ли ца у крат ком 
пе ри о ду. То је да ло иде ју да се до не се је дин ствен гло бал ни план при
прав но сти и пред у зи ма ње ме ра у слу ча ју прет ње од из би ја ња но ве 
пан де ми је гри па. Пр ве пре по ру ке до не те су 1999. го ди не. Сма тра се 
да је свет ска за јед ни ца са да нај бли жа по чет ку но ве пан де ми је гри па, 
ко ја ће нај ве ро ват ни је би ти иза зва на ва ри јан том ви ру са гри па слич ног 
со ју А(H5N1), тзв. птич ји грип. СЗО и Европ ски ко ме са ри јат ЕУ, пре
по ру чи ли су свим др жа ва ма да до не су на ци о нал не пла но ве за бор бу 
про тив пан де ми је гри па, хар мо ни зо ва не да тим пре по ру ка ма (4).
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Пан де Ми је Гри Па 

По ред три пан де ми је ко је су се де си ле то ком 20 ве ка, при ка за не су 
још три епи де ми је, иако ни су кла си фи ко ва не као пан де ми је: епи де ми ја 
из 1947. го ди не са ни ским мор та ли те том, из 1977. го ди не епи де ми ја са 
до ми нат ним обо ље ва њем де це и ин флу ен ца сви ња из 1976. го ди не, са 
ма лим бро јем обо ле лих, ко ја је про гла ше на за по тен ци јал ну опа сност 
од но ве пан де ми је гри па.

Бар ске пти це при род ни су ре зер во а ри за све по зна те под ти по ве 
InfluencavirusА из ко јих на ста ју пан де миј ски со је ви. 

Ма ле ан ти ген ске (дрифт) про ме не у ви ру су гри па де ша ва ју се из 
го ди не у го ди ну, иза зи ва ју ћи се зон ске, огра ни че не епи де ми је гри па у 
осе тљи вој по пу ла ци ји. 

У ин тер пан де миј ском пе ри о ду љу ди мо гу по се до ва ти ре зи ду ал ни 
иму ни тет на стао из ла га њем се зон ски цир ку ли шу ћем ви ру су или на
кон иму ни за ци је.

Ве ли ке ан ти ген ске (схифт) про ме не ви ру са де ша ва ју се у не пред
ви ди вим ин тер ва ли ма, нај че шће на да ле ком ис то ку Ази је, ши ре ћи се 
у оста ле де ло ве све та бр зи ном тран спорт них сред ста ва. До во ди ле су 
до пан де ми ја, код ста нов ни штва је по сто ја ла оп шта осе тљи во сти на 
ви рус, без об зи ра на уз раст. 

ШПан СКа Гро зни ца а(H1N1), 1918/1919. Го ди на

У мар ту 1918. го ди не, на аме рич ком Сред њем за па ду по ја вио се 
грип, ко ји се не ве ро ват ном бр зи ном про ши рио у свет ској по пу ла ци ји, 
а у је сен исте го ди не от кри вен је и код сви ња у САД, Ру си ји и Ки ни, 
што је до ве ло до ње го ве да ље ге нет ске тран сфор ма ци је.

Про це њу је се да је обо ле ла тре ћи на свет ске по пу ла ци је то ком 
1918/1919. го ди не (око 500 ми ли о на, са ле та ли те том ве ћим од 2.5%, 
упо ре ђу ју ћи са ле та ли те том ма њим од 0.1% у оста лим пан де ми ја ма 
гри па).

Сви ка сни ји слу ча је ви InfluencavirusА у све ту иза зва ни су ге нет
ски про ме ње ним со јем H1N1, осим птич јег гри па иза зва ног са H5N1 
и H7N7, али ни је дан де сце дент ни је иза звао мор та ли тет из вор ног ви
ру са из 1918. го ди не, ка да је ви ше од по ло ви не свих умр лих при па дао 
уз ра сној гру пи 20–40 го ди на.  Суб се квен ци јал на мо ле ку лар на ис т
ра  жи ва ња ко ја су оба вље на 1995. го ди не на ар хи ви ра ном ма те ри ја лу 
атоп си ја из 1918. по ка зу ју да се де сцен ден ти со ја из 1918. још увек 
на ла зе код сви ња (5).
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Нај ве ћи број обо ле лих у пан де ми ји имао је ти пич не симп то ме гри
па, у тра ја њу од 3–5 да на и пот пу ним опо рав ком. На осно ву ка сни јих 
ми ро би о ло шких ана ли за ар хи ви ра них тки ва са об дук ци ја, нај ве ћи 
број смрт них ис хо да био је по сле ди ца бак те риј ске упа ле плу ћа. Не до
ста так ан ти би о ти ка, ме ха нич ке вен ти ла ци је плу ћа и при ме на ки се о
ни ка мо гу би ти об ја шње ње за ви со ки мор та ли тет у пан де ми ји (6).

Ни је раз ја шњен из вор ху ма них ин флу ен ца ви ру са у пан де ми ја ма 
ко је су се од и гра ле пре ви ру со ло шких и се ро е пи де ми о ло шких ис тра
жи ва ња. Из вор пан де мич ног со ја из 1918. го ди не А(H1N1), остао је 
ге нет ски не раз ја шњен. Прет по ста вља се да ње го во по ре кло во ди од 
птич јег ин флу ен ца ви ру са. Сви пан де миј ски и епи де миј ски со је ви А 
ви ру са гри па, на ста ли по сле 1918. го ди не, во ди ли су по ре кло од со ја 
из пан де ми је 1918. го ди не А(H1N1). 

У то ку пан де ми је 1918. го ди не, не ке острв ске зе мље уве ле су ка ран
тин пре ула ска у зе мљу. Аустра ли ја је уве ла ка ран тин за све пут ни ке, у 
тра ја њу од 7 да на, од ок то бра 1918. го ди не. Обо ле ли су би ли изо ло ва ни 
у бол нич ки део ка ран ти на, ме ди цин ско осо бље но си ло је ма ске. Од 326 
обо ле лих пут ни ка и по са де, умр ло је 49. Пр ви слу ча је ви пан де миј ског 
гри па на коп ну ре ги стро ва ни су у ја ну а ру, 1919, чи ме је пан де ми ја у 
Аустра ли ји би ла од ло же на за 3 ме се ца. На Ма да га ска ру спро во ђен је 
ри ги ро зни ка ран тин, до апри ла 1919. го ди не ни је ре ги стро ван ни је дан 
слу чај гри па. Ме ре пре ки да сва ког са о бра ћа ја, ри ги ро зне кон тро ле и 
ка ран ти на на гра ни ца ма из ме ђу др жа ва, би ле су пот пу но без у спе шне 
у Ка на ди, Ли бе ри ји, Га бо ну и Га ни (7).

ПСе у до Пан де Ми ја Гри Па а(H1N1), 1947. Го ди не

Кра јем 1946. го ди не по ја ви ла се епи де ми ја гри па у Ја па ну и Ко ре ји 
ме ђу вој ни ци ма САД и по чет ком 1947. про ши ри ла у оста ле вој не ба зе 
у САД, са вр ло рет ким смрт ним слу ча је ви ма. Ве ли ки број вој них ли ца 
ра ни је је при мио вак ци ну ко ја је са др жа ва ла сој 1943 А(H1N1), вр ло 
ефи ка сну у се зо на ма гри па 1943–1945, ме ђу тим, без за шти те за исти 
сој гри па у 1947. го ди ни, што се ту ма чи као по сле ди ца ан ти ген ске ва
ри ја ци је истог под ти па ви ру са (7). 

азиј СКи ГриП а(H2N2), 1957. Го ди не

На кон пан де ми је гри па 1918. го ди не, де ша ва ле су се ре ги о нал не 
епи де ми је, са ни жом ви ру лен ци јом, то ком 1930, 1940. и 1950. го ди не. 
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На осно ву пр ве изо ла ци је ви ру са у љу ди 1933. го ди не, за кљу че но је да 
је у пи та њу сли чан ви рус иза звао пан де ми ју 1918, што је се ро е пи де
ми о ло шким ис тра жи ва њи ма 1957. го ди не, у по пу ла ци ји ли ца ста ри јих 
од 70 го ди на и по твр ђе но. 

У ана ли зи пан де ми је из 1957. го ди не, ка да је пре ма про це на ма СЗО 
обо ле ло 24% од свет ске по пу ла ци је, уоче но је да су ло кал не епи де ми је 
пр во на ста ја ле у ко лек ти ви ма са бли ском кон так том (вој ска, шко ла). 
Ин ци ден ци ја је би ла ни жа у ру рал ним де ло ви ма где су по што ва не 
пре по ру ке из бе га ва ња јав них оку пља ња и обо ље ва ње је ка сни ло не
ко ли ко не де ља у од но су на град ску сре ди ну. 

У то ку пан де ми је пр ви пут је ре ги стро ва на из не над на смрт прет
ход но здра вих ли ца, иза зва на ви ру лен ци јом са мог ви ру са гри па, а 
не се кун дар ним ком пли ка ци ја ма, као 1918. го ди не. Бо лест је на зва на 
абак те риј ска пне у мо ни ја и у ве ћем ри зи ку су би ле осо бе са ре у мат ском 
гро зни цом у анам не зи и труд ни це у тре ћем три ме стру труд но ће. 

Пр ви пут је при ме ње на вак ци на ци ја про тив гри па код ли ца у ви
со ком ри зи ку, то ком ове пан де ми је. 

На осно ву ис тра жи ва ња ти тра ан ти те ла у по пу ла ци ји вак ци ни са
них од 1958–1960. го ди не, утвр ђе на је знат но бо ља за шти та при ме ном 
две до зе, у раз ма ку од 4 не де ље (7). 

хонГ Кон ШКи ГриП а(H3N2), 1968. Го ди не

Као и 1957. но ва пан де ми ја гри па кре ну ла је из ју го и сточ не Ази је, 
из Хонг кон га. Про це њу је се да је ин ци ден ци ја из но си ла 12.5%36.4% 
од укуп но из ло же не по пу ла ци је, да ле ко ви ша у ве ли ким гра до ви ма, 
у од но су на се о ску сре ди ну. Пр ви та лас тра јао је око 6–12 не де ља, са 
про лон ги ра ним тра ја њем у троп ској сре ди ни, за про из вод њу мо но ва
лент не вак ци не би ле су по треб не 24 не де ље.

Вак ци на ци ја пи то ма ца ва зду хо плов ства САД са се зон ском вак
ци ном А (H2N2), до ве ла је до сма ње ња обо ле ва ња од А(H3N2) за 54% 
у то ку пан де ми је (7). 

По тен ци јаЛ на Пан де Ми ја СвиЊ СКоГ Гри Па 
а(HСw1N1), 1976. Го ди не

По чет ком фе бру а ра 1976. го ди не у вој ној ба зи у Форт Дик су, у Њу 
Џер си ју, САД, код јед ног па ци јен та изо ло ван је му ти ра ни ви рус гри па 
А(Hсw1N1), иден ти фи ко ван као ин флу ен ца сви ња. Обо ле ло је 13 ре
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гру та, а је дан је умро. Сви су би ли прет ход но вак ци ни са ни се зон ском 
вак ци ном про тив гри па са со јем А(H3N2). 

Се ро ло шким сту ди ја ма утвр ђен је пре нос ви ру са код ви ше од 200 
ре гру та. Екс пер ти CDC у Атлан ти пре по зна ли су пре те ћу пан де ми ју 
гри па и са ве то ва ли су пред сед ни ка Џе рал да Фор да да пред ло жи ма
сов ну иму ни за ци ју ста нов ни штва САД про тив свињ ског гри па, ко ја 
је спро ве де на у ок то бру исте го ди не. Со јем А(Hсw1N1 вак ци ни са но 
је 43 ми ли о на ли ца, ре ги стро ва не су не у ро ло шке ком пли ка ци је као 
пост вак ци нал не ре ак ци је код пре ко 50 ли ца, као и број не ло кал не и 
оп ште ре ак ци је. Вак ци на је би ла пу ње на у шпри це ве од 50ml и да ва на 
је у кон ти ну и те ту све док се шприц не ис пра зни, од јед ног до дру гог 
ли ца (8).

Ка ко се грип сле де ћих ме се ци ни је про ши рио ван Форт Дик са, 
об у ста вљен је На ци о нал ни про грам иму ни за ци је, а спро ве де не ме ре 
за шти те озна че не су као ка та стро фа. Јав но мне ње САД оп ту жи ло је 
на уч ни ке да су нео д го ва ра ју ћим, пре те ра ним ак ци ја ма угро зи ли здра
вље Аме ри ка на ца (9).

ру СКи ГриП, Пан де Ми ја ју ве ниЛ ноГ Гри Па а(H1N1), 
1977. Го ди не

У но вем бру 1977. го ди не ре ги стро ва но је ма сов но обо ље ва ње де
це у СССР, са бла гом кли нич ком сли ком гри па, иза зва ног под ти пом 
А(H1N1). Ка сни је је утвр ђе но да су пр ви слу ча је ви ре ги стро ва ни у ма ју, 
исте го ди не, на се ве ро и сто ку Ки не. Епи де ми ја се гло бал но про ши ри ла 
то ком се зо не 1977/78. го ди не, огра ни че на на ли ца мла ђа од 25 го ди на 
што се об ја шња ва ло од су ством цир ку ла ци је А(H1N1) то ком 20 го ди на, 
тј. у се зон ским епи де ми ја ма по сле 1957. го ди не ка да су до ми ни ра ли 
H2N2 и H3N2 (7). 

еПи де Ми ја Гри Па у Ср Би ји а(H3N2), 2000. Го ди не

На те ри то ри ји Ср би је, по чет ком 2000. го ди не, здрав стве ни си стем 
при ја вио је пре ко 265.000 обо ле лих са симп то ми ма гри па, ин ци ден
ци ја је би ла 3705 на 100.000 ста нов ни ка, про гла ше на је епи де ми ја и 
спро во ђе не су ме ре со ци јал ног раз два ја ња. Нај у гро же ни ја би ла су де
ца мла ђа од 5 го ди на. Нај ве ћи број обо ље вао је у пр ве че ти ри не де ље 
епи де ми је, ни је би ло се кун дар ног та ла са. На осно ву по да та ка из ба зе 
хо спи та ли зо ва них слу ча је ва Ин сти ту та за јав но здра вље „Др Ми лан 



82 Пан дЕ ми Ја као Ван рЕд на си Ту а ци Ја, ак ТиВ но сТи ЗдраВ сТВЕ ног си сТЕ ма и ло кал нЕ За ЈЕд ни цЕ

Јо ва но вићБа тут“ нај ве ћа сто па хо спи та ли зо ва них слу ча је ва ком пли
ка ци ја од гри па био је код ста рих 65 го ди на и ви ше, 360 на 1000 хо
спи та ли зо ва них ли ца, а нај ни жа у уз ра сној гру пи 30–39 го ди на, 37 на 
1000 хо спи та ли зо ва них.

У по ре ђе њу са 2004. го ди ном, ка да је грип имао уоби ча је ну се зон
ску ак тив ност, при ја вље но је 37.226 слу ча је ва, ин ци ден ци ја је би ла 500 
на 100.000 ста нов ни ка, мо гу се са гле да ти раз ме ре епи де ми је (10,11). 

Слу ча је ви смр ти од по сле ди ца гри па ни су по себ но при ја вљи ва ни 
у овим го ди на ма, али је мо гао да се из ра чу на тзв. „ви шак смр ти“ из 
из ве шта ја Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку на осно ву при ја ва смр ти 
на ДЕМ 2 обра сцу, упо ре ђу ју ћи број умр лих у 2000. са 2004. го ди ном. 
Ана ли зом струк ту ре мор та ли те та утвр ђен је „ви шак смр ти“ укуп но 
од 22.752 ли ца ко ја су умр ла у 2000. го ди ни. Од кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти је умр ло 12.888 ли ца ви ше у 2000. го ди ни у од но су на 2004. 
го ди ну. Од бо ле сти ре спи ра тор ног си сте ма и ди ја бе те са умр ло је 792 
ли ца ви ше у 2000. го ди ни у од но су на 2004. го ди ну. Код бо ле сти уро
ге ни тал ног си сте ма ни је би ло раз ли ка у бро ју умр лих (12). 

Пан де Ми ја МеК Сич КоГ Гри Па а(H1N1), 2009. Го ди не

По во дом гло бал ног ши ре ња мек сич ког гри па А(H1N1), Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја је 16.07. 2009. го ди не про гла си ла но ву пан де ми ју гри па, 
као пре те ћу по свет ско здра вље. СЗО је по зва ла све чла ни це да по шту ју члан 
6, став 2 Ме ђу на род ног здрав стве ног пра вил ни ка, ко јим се од свих др жа ва у 
све ту зах те ва уво ђе ње епи де ми о ло шког над зо ра над гри пом, ко ји под ра зу ме ва 
де фи ни ци ју слу ча ја, ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња, из вор и тип ри зи ка, број 
умр лих, усло ве ко ји су по го до ва ли ши ре њу ин фек ци је и здрав стве не ме ре ко је 
су пред у зе те. Све зе мље у све ту има ју оба ве зу не дељ ног из ве шта ва ња о те шким 
ком пли ка ци ја ма но вог гри па и смрт них ис хо да, о ви ру со ло шким ре зул та ти ма 
узе тог ма те ри ја ла од обо ле лих са сум њом на пан де миј ски грип и не дељ но сла-
ње из ве шта ја о кре та њу бо ле сти слич них гри пу на те ри то ри ји це ле др жа ве.

Пре По ру Ке Сзо По во доМ При Прав но Сти за  
Пан де Ми ју Гри Па

Ме ре јав ног здра вља ко је се при ме њу ју за пре вен ци ју и су зби ја ње би ло 
ког за ра зног обо ље ња за ви се од ка рак те ри сти ка узроч ни ка обо ље ња (ду жи на 
ин ку ба ци о ног пе ри о да, за ра зност обо ле лог у ин ку ба ци о ном пе ри о ду, по чет ком 
бо ле сти и у то ку ле че ња, или код асимп то мат ских об ли ка бо ле сти), спо соб ност 
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здрав стве ног си сте ма за ра но от кри ва ње ин дек сних слу ча је ва и бр зу про це ну 
епи де ми о ло шке си ту а ци је (про пор ци ја екс по ни ра них и обо ле лих), ин ци ден-
ци ја, мор та ли тет и ле та ли тет, ста ро сна и ге о граф ска ди стри бу ци ја обо ље ва ња, 
ева лу а ци ја при ме ње них ме ра и ус по ста вља ње ко му ни ка ци о них ка на ла. 

На ме ђу на род ном ни воу ме ре јав ног здра вља ко је под ра зу ме ва ју скри нинг 
и ка ран тин не мо гу да од ло же уно ше ње ин фек ци је у зе мљу, осим не ких острв-
ских зе ма ља. СЗО пре по ру чу је да пут ни ци до би ју крат ко пи са но оба ве ште ње 
о ри зи ку, а да се ме ре јав ног здра вља усред сре де на на ци о нал ни и ло кал ни 
ни во (13,14).

Код спре ча ва ња ши ре ња бо ле сти ко је се до ми нант но пре но се ве ли ким 
ка пљи ца ма ко је се из ба цу ју у спољ ну сре ди ну то ком ка шља ња и ки ја ња, ре-
стрик тив не ме ре кон тро ле пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју као што су 
скри нинг, ка ран тин и изо ла ци ја обо ле лих ни су до ве ле до успо ра ва ња ши ре ња 
бо ле сти, осим у не ким острв ским зе мља ма то ком пан де ми ја гри па. Мно го су 
ефи ка сни је ин тер вен ци је про тив пан де миј ског ши ре ња гри па на на ци о нал ном 
и ло кал ном ни воу, у од но су на ме ђу на род не ме ре (15). 

Успо ра ва ње ши ре ња бо ле сти мо же да се по стиг не ме ра ма со ци јал ног раз-
два ја ња (за тва ра ње шко ла, за бра на јав них ску по ва, кул тур них и спорт ских ма-
ни фе ста ци ја, од ла га ње пу то ва ња у за ра же не ре ги о не), по о штре но одр жа ва ње 
лич не и оп ште хи ги је не и но ше ње ма ски у сре ди на ма ви со ког ри зи ка, али не 
и на јав ним ме сти ма, на отво ре ном про сто ру.

Пре ма не ким ис тра жи ва њи ма при ме на ан ти ви ру сних ле ко ва за хе ми о-
про фи лак су еко ном ски je ис пла ти ва код ли ца у ви со ком ри зи ку за се зон ску 
ин флу ен цу, ко ја уче ству ју са 78% у укуп ном мор та ли те ту то ком епи де ми је, 
као и то ком пан де ми је ка да је ле та ли тет ви ши од 0.6% (16). 

У то ку епи де ми је гри па, осел та ми вир ма ње je ефи ка сан код ли ца ста ри-
јих од 65 го ди на, али и код ових ли ца, ако је би ла при ме ње на ан ти ви ру сна 
хе ми о про фи лак са око 38% ни је раз ви ло кли нич ку сли ку, иако је се ро ло шким 
ис пи ти ва њи ма ин фек ци ја би ла по твр ђе на (17). 

У кон тр о ли са ним сту ди ја ма утвр ђе но je ста ти стич ки зна чај но сма ње ње 
ри зи ка од пре но ше ња узроч ни ка ре спи ра тор них бо ле сти одр жа ва њем ре спи-
ра тор не хи ги је не (ки ја ње и ка шља ње у па пир ну ма ра ми цу), док че сто пра ње 
ру ку и дез ин фек ци ја рад них по вр ши на ни је ста ти стич ки зна чај но сма њи ва ла 
ин фек ци је гор њих ре спи ра тор них пу те ва.

Ак тив на иму ни за ци ја про тив гри па ва жна je про тив пан де миј ска ме ра, 
ме ђу тим, вак ци на не ће би ти до ступ на на са мом по чет ку пан де ми је. Мо же 
има ти два об ли ка:

Це ло ви ру сна мр тва вак ци на про тив гри па (про из ве де на 1937. пр ва •	
ма сов на упо тре ба 1943. у САД, код на ших вој ни ка 1964). 
СПЛИТ вак ци на (са др жи де ло ве ви ру са) са мо овом вак ци ном мо гу се •	
вак ци ни са ти де ца од 6 ме се ци до 8 го ди на. 
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За шти та код обе вак ци не из но си 70–80% код здра вих и мла ђих, а иму ни тет 
тра је 6–8 ме се ци. Вак ци на не мо же за у ста ви ти ши ре ње ви ру са гри па, али ре ду-
ку је ком пли ка ци је за 50–60% (пне у мо ни ја, ЦНС по ре ме ћа ји, тром бо фле би тис, 
акут но по пу шта ње ср ца), ре ду ку је хо спи та ли за ци ју ста рих због пне у мо ни је за 
30–50% и ре ду ку је мор та ли тет за 80% (18).

Ин ди ка ци је за при ме ну мо гу би ти:
Кли нич ке (сма ње ње смрт но сти)•	
Епи де ми о ло шке (успо ра ва ње ши ре ња ин фек ци је) •	
Еко ном ске (сма ње ње ап сен ти зма и функ ци о ни са ње си сте ма) •	

Кли нич ке ин ди ка ци је код ли ца свих уз ра ста:
Хро нич не бо ле сти плућ ног и кар ди о ва ску лар ног си сте ма1. 
Ме та бо лич ки по ре ме ћа ји (укљу чу ју ћи ше ћер ну бо лест)2. 
Бу бре жна дис функ ци ја3. 
Хе мо гло би но па ти ја4. 
Иму но су пре си ја5. 
Осо бе ста ри је од 65 го ди на.6. 

Епи де ми о ло шке ин ди ка ци је:
Ли ца у ге рон то ло шким цен три ма и ли ца за по сле на у ге рон то ло шким 1. 
цен три ма
Де ца, омла ди на и ста ра ли ца у со ци јал но-здрав стве ним уста но ва ма 2. 
и ли ца за по сле на у тим уста но ва ма
Здрав стве но осо бље на оде ље њи ма ин те зив не не ге, у ста ци о на ри ма за 3. 
хро нич но обо ле ла ли ца, итд.

Еко ном ске ин ди ка ци је:
Ли ца за по сле на у јав ном сек то ру по себ но екс по ни ра на ин фек ци ји1. 
По ли ци ја2. 
Вој ска3. 

Ме ре При Прав но Сти за Пан де Ми ју у Ср Би ји

Вла да Р. Ср би је на осно ву пред ло га Ми ни стар ства здра вља усво ји ла је 
„План ак тив но сти пре и у то ку пан де ми је“ као основ ни до ку мент за све при-
прем не ак тив но сти вла ди ног и не вла ди ног сек то ра, на сед ни ци Вла де у ок то-
бру 2005. го ди не. Пре ма Пла ну, Ми ни стар ство здра вља ко ор ди ни ра и укљу чу је 
у ак тив но сти сле де ћа ми ни стар ства:

по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де•	
про све те и спор та•	
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др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве•	
тр го ви не, ту ри зма и услу га•	
фи нан си ја•	
од бра не•	
прав де•	
са о бра ћа ја•	
спољ них по сло ва•	

Пред ви ђе на је из ра да опе ра тив них пла но ва на ни воу окру га, из ра да во-
ди ча и еду ка ци ја епи де ми о ло га, ин фек то ло га и ле ка ра из хит не ме ди цин ске 
по мо ћи, као пр ве ре до ве у бор би про тив пан де миј ског гри па.

Пла ном су де фи ни са ни при о ри те ти у иму ни за ци ји, на бав ци ан ти ви ру сних 
ле ко ва, опре ма њу ла бо ра то ри ја, оде ље ња за ин фек тив не бо ле сти и у на бав ци 
лич не за штит не опре ме. 

Мо бил ни епи де ми о ло шки ти мо ви оформ ље ни су у свим окру зи ма и оспо-
со бље ни за бр зу ре ак ци ју у слу ча ју по ја ве сум њи вих/обо ле лих слу ча је ва. 

Уни вер зи тет ске кли ни ке за ин фек тив не бо ле сти (Бе о град, Но ви Сад, Ниш 
и Кра гу је вац) при пре мље не су, осо бље об у че но за при јем слу ча је ва ко ји зах-
те ва ју стро гу изо ла ци ју, ин тен зив ну не гу и ле че ње. 

Штам па ни су и ди стри бу и ра ни по сте ри, пре по ру ке за пут ни ке, епи де ми-
ло шки упит ник, агит ке и бро шу ре о пти чи јем гри пу, де фи ни са не су по себ не 
про це ду ре и фор ми ран сен ти нел над зор за пан де миј ску ин флу ен цу.

Спро ве де на је еду ка ци ја здрав стве них и про свет них рад ни ка и ло кал не 
са мо у пра ве за фа зу 6. 

спро во ђе ње свих ме ра у 6. фа зи има за циљ:
сма њи ва ње ком пли ка ци ја и мор та ли те та•	
одр жа ва ње ка па ци те та осо бља у јав ним слу жба ма•	
ра ци о нал на и кон тро ли са на по тро шња свих ре сур са•	
су зби ја ње па ни ке ефи ка сним, ко ор ди ни ра ним де ло ва њем и пра во-•	
вре ме ним и тач ним ин фор ма ци ја ма

Ме ре здрав Стве ноГ Си Сте Ма и Ло КаЛ не  
за јед ни це у При Прав но Сти за Пан де Ми ју  
у Ср Би ји 

У то ку пан де ми је не ком пли ко ва ни слу ча је ви тре ба да оста ну на кућ ном 
ле че њу. Успо ра ва ње ши ре ња бо ле сти мо же да се по стиг не ме ра ма со ци јал ног 
раз два ја ња (за тва ра ње шко ла, за бра на јав них ску по ва, кул тур них и спорт ских 
ма ни фе ста ци ја, од ла га ње пу то ва ња у за ра же не ре ги о не), по о штре но одр жа ва-



86 Пан дЕ ми Ја као Ван рЕд на си Ту а ци Ја, ак ТиВ но сТи ЗдраВ сТВЕ ног си сТЕ ма и ло кал нЕ За ЈЕд ни цЕ

ње лич не и оп ште хи ги је не и но ше ње ма ски у сре ди на ма ви со ког ри зи ка, али 
не и на јав ним ме сти ма, на отво ре ном про сто ру.  

На ни воу ло кал не за јед ни це, у 6. фа зи нео п ход но је до но ше ње одр жи вог 
опе ра тив ног пла на, да се оси гу ра кон ти ну и тет ра да у слу ча ју по ве ћа ног од су-
ство ва ња у свим ви тал ним објек ти ма, нео п ход но је де фи ни са ти ор га ни за ци ју 
ра да у слу ча ју по тре бе за пре ко вре ме ним ан га жо ва њем, де фи ни са ти ко му ни-
ка ци о не ка на ле са дру гим сек то ри ма, де фи ни са ти рас по ло жи ве ка па ци те те 
у си сте му про све те за ван ред но ста ње. Та ко ђе, на свим ни во и ма дру штве не 
за јед ни це тре ба ор га ни зо ва ти:

До но ше ње пла на ак тив но сти за здрав стве ну за шти ту соп стве них рад-•	
ни ка

Еду ка ци ја за спро во ђе ње пре вен тив них ме ра на рад ном ме сту•	
2. гру па при о ри те та за вак ци на ци ју•	

Оси гу ра ти кон ти ну и тет ра да у слу ча ју по ве ћа ног од су ство ва ња •	
Про це на по тен ци јал ног бро ја од сут них рад ни ка•	
Обо ле ли услед по ве ћа ног ри зи ка про фе си је•	
Чу ва ње обо ле лих чла но ва по ро ди це•	
Чу ва ње де це услед за тва ра ња шко ла и вр ти ћа•	
Оте жан град ски и ме ђу град ски са о бра ћај•	

Де фи ни са ти ор га ни за ци ју ра да у слу ча ју по тре бе за пре ко вре ме ним •	
ан га жо ва њем

Од ре ди ти слу жбе/оде ље ња чи је је функ ци о ни са ње нео п ход но у •	
слу ча ју 6. Фа зе на ни воу ми ни стар ства и у ло кал ној за јед ни ци
Утвр ди ти ли сту рад ни ка из дру гих слу жби/оде ље ња ко ји се мо гу •	
ван ред но ан га жо ва ти
Утвр ди ти ли сту рад ни ка ко ји се мо гу ван ред но ан га жо ва ти за рад •	
у соп стве ном до му
Утвр ди ти ли сту по тен ци јал них рад ни ка из ка те го ри је пен зи о не ра, •	
не за по сле них про свет них рад ни ка, сту де на та за вр шних го ди на 
сту ди ја
Утвр ди ти стан дар де/про це ду ре за де ло ва ње у 6. фа зи•	

Де фи ни са ње ко му ни ка ци о них ка на ла са дру гим ми ни стар стви ма•	
Од ре ди ти кон такт осо бе и њи хо ву 24-ча сов ну до ступ ност (бр. те-•	
ле фо на, фак са, email адре са) у 6. фа зи пан де ми је 

Пе ри о дич но ажу ри ра ње ли ста•	
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Ме ре оБра зов ноГ Си Сте Ма у При Прав но Сти за 
Пан де Ми ју

За тва ра ње шко ла, вр ти ћа и уни вер зи те та у ко ор ди на ци ји са дру гим •	
ми ни стар стви ма 

На ло кал ном ни воу•	
У це лој зе мљи•	

Де фи ни са ње усло ва за по нов но отва ра ње шко ла•	
Ми ни стар ство здра вља – епи де ми о ло шка си ту а ци ја (уз ра сна ди стри-•	
бу ци ја обо ле лих, за хва ће на те ри то ри ја, број обо ле лих и умр лих)
Де фи ни са ње си сте ма и ни воа од лу чи ва ња са ре зер вним са ста вом у •	
слу ча ју обо ље ва ња од го вор них ли ца.

За тва ра ње шко ла, но ше ње ма ски, изо ла ци ја обо ле лих, со ци јал но раз два-
ја ње за бра ном јав ног оку пља ња и дру гих ма сов них оку пља ња има ју огра ни чен 
ефе кат на ши ре ње гри па. Симп то мат ска те ра пи ја по бољ ша ва ста ње код бла гих 
слу ча је ва, а при ме на ан ти би о ти ка нео п ход на је за ле че ње бак те риј ских ком-
пли ка ци ја. Је ди но иму ни за ци ја пред ста вља ефи ка сну ме ру пре вен ци је, док је 
при ме на ан ти ви ру сних ле ко ва зна чај на је ди но у ле че њу обо ле лих. 

У слу ча ју пан де ми је, на но ви сој ви ру са гри па осе тљи ва је це ла по пу ла ци ја, 
про из вод ња вак ци на зах те ва вре ме и ве ро ват но не ће би ти до ступ на у пр вом 
пан де миј ском та ла су, ко ли чи не вак ци не би ће огра ни че не на при о ри тет не 
гру пе ста нов ни штва, ре зер ве ан ти ви ру сних ле ко ва би ће бр зо ис цр пље не пре 
ди стри бу ци је но вих вак ци на, без па жљи вог пла ни ра ња и стро ге ин ди ка ци је 
за при ме ну. Ефи ка сан над зор над кре та њем ви ру са гри па и бр зо от кри ва ње 
пан де миј ског со ја кључ је за пра во вре ме ну про из вод њу вак ци на.

Про це на По ГуБ ноГ еФеК та Пан де Миј СКоГ Гри Па у 
Ср Би ји

Про це на учин ка пр вог пан де миј ског та ла са гри па у Ср би ји, на осно ву ме-
то до ло ги је СЗО, по ка зу је да ће до ћи до обо ље ва ња 238.000 до 357.000 де це и 
омла ди не до 17 го ди на ста ро сти, 250.000 и 500.000 ли ца ста ри јих од 18 го ди на, 
укуп но 488.000 до 857.000 обо ле лих у пан де ми ји. Ван бол нич ку здрав стве ну 
за шти ту ко ри сти ће 273.000 обо ле лих, у бол ни ци ће се ле чи ти 5600 ли ца са 
те шким ком пли ка ци ја ма, а умре ће 8400 ли ца ви ше не го у пе ри о ду пре пан-
де ми је. 

Ако се по ђе од чи ње ни це да је на пан де миј ски сој осе тљи ва це ла по пу ла-
ци ја и да ће обо ле ти 30% ста нов ни ка или 2.249.400 од 7.498.001 по пу ла ци је у 
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по пи су 2002. го ди не, из вр ше на је про це на по ме то до ло ги ји СЗО и Цен тра за 
кон тро лу бо ле сти у Атлан ти (CDC):

ка те го ри ја 1.•	  Код ле та ли те та <0.1% број умр лих би ће <2250
ка те го ри ја 2.•	  Код ле та ли те та 0.1 до >0.5% број умр лих би ће 2250–
11.250
ка те го ри ја 3.•	  Код ле та ли те та 0.5 до >1% број умр лих би ће >11.250–
22.490
ка те го ри ја 4•	 . Код ле та ли те та 1 до >2% број умр лих ће би ти >22.490–
44.990
ка те го ри ја 5.•	  Код ле та ли те та >2% број умр лих би ће >45.000.

на осно ву ове ка те го ри за ци је пре по ру че не су и ме ре со ци јал ног раз
два ја ња:

до бро вољ на кућ на изо ла ци ја обо ле лих•	  пре по ру чу је се у свим ка-
те го ри ја ма
до бро вољ на кућ на изо ла ци ја кон та ка та са обо ле ли ма (ка ран тин)•	  
не пре по ру чу је се у ка те го ри ји 1, у ка те го ри ја ма 2 и 3 по жељ на је, а у 
ка те го ри ја ма 4 и 5 пре по ру чу је се
за тва ра ње деч јих ко лек ти ва и шко ла•	  не пре по ру чу је се у ка те го ри ји 
1, у ка те го ри ја ма 2 и 3 по жељ на је до 4 не де ље, а у ка те го ри ја ма 4 и 5 
пре по ру чу је се до 12 не де ља
уки да ње ван школ ских ак тив но сти•	  не пре по ру чу је се у ка те го ри ји 
1, у ка те го ри ја ма 2 и 3 по жељ на је до 4 не де ље, а у ка те го ри ја ма 4 и 5 
пре по ру чу је се до 12 не де ља.
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хе Миј СКи аК ци ден ти и аК тив но-
Сти у Су зБи ја Њу По СЛе ди ца По 

на род но здра вље

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

увод

Мно ги про из во ди ко ји се ко ри сте у сва ко днев ном жи во ту пра ве се од хе-
миј ских је ди ње ња тј. хе ми ка ли ја. Из вор мно гих од ових хе ми ка ли ја су наф та, 
ра фи ни са на у две глав не фрак ци је: го ри ва и за ли хе го ри ва, за тим гра див ни 
бло ко ви од пла сти ке, бо је, ма сти ла, по ли е стер, и мно ги про из во ди ко ји се ку-
пу ју и ко ри сте сва ко днев но. 

Го ри ва и за ли хе го ри ва са ста вље ни од наф те зо ву се ор ган ске хе ми ка ли-
је.  

Дру га ва жна кла са хе ми ка ли ја су нео р ган ске, ме ђу ко ји ма су ки се ли не, 
ци ја ни ди и ме та ли. Ко мер ци јал не про из во ди из гра ђе ни од нео р ган ских хе-
ми ка ли ја број ни су, од ка ро се ри је ауто мо би ла до ра чу нар ских пло ча са елек-
трон ским ко ли ма. 

Ви ше од че тр де сет хи ља да хе ми ка ли ја ко је се ко ри сте у ко мер ци јал не свр-
хе, под ло жна је слу чај ном про си па њу или из ли ва њу. Хе миј ских про си па ња и 
не сре ће мо гу би ти у ра спо ну од ма лих до ве ли ких и мо гу се по ја ви ти би ло где, 
где се на ла зе хе миј ски про из во ди: бу шо ти не наф те, фа бри ке, ци стер не ка ми-
о на и све до ло кал них: хе миј ско чи шће ње, врт, алат, шу пе (1). 

Хе ми ка ли је мо гу би ти ко ро зив ни и ток сич ни ма те ри ја ли, мо гу да ре а гу ју 
бур но, че сто екс пло зив но. Ути цај хе миј ских не сре ћа мо же би ти смр то но сан, 
ка ко за људ ска би ћа, та ко и за жи вот ну сре ди ну. 
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де Фи ни ци је хе Миј СКих аК ци де на та

У за ви сно сти од при сту па и прав них си но ни ма ко је су усво ји ле од ре ђе не 
ме ђу на род не ор га ни за ци је, мо же се за кљу чи ти да се хе миј ски удес или ак ци-
дент мо же де фи ни са ти на ви ше на чи на (2,3). 

Хе миј ски удес пред ста вља не кон тро ли са ни до га ђај на стао при ли ком 1. 
про це са про из вод ње, тран спор та или скла ди ште ња, у ко јем је до шло 
до осло ба ђа ња од ре ђе них ко ли чи на хе миј ски опа сних ма те ри ја у ва-
здух, во ду или зе мљи ште, и то на раз ли чи том те ри то ри јал ном ни воу, 
што за по сле ди цу мо же има ти угро жа ва ње жи во та и здра вља љу ди, 
ма те ри јал на до бра и по сле ди це по жи вот ну сре ди ну.
Пре ма усво је ној Ди рек ти ви Европ ске за јед ни це, ак ци дент пред ста вља 2. 
по ја ву ве ли ке еми си је, по жа ра или екс пло зи је на ста ле као ре зул тат 
не план ских до га ђа ја у окви ру не ке ин ду стриј ске ак тив но сти, ко ја 
угро жа ва љу де и жи вот ну сре ди ну, од мах или на кон од ре ђе ног вре-
ме на, у окви ру или ван гра ни ца пред у зе ћа, и то укљу чу ју ћи јед ну или 
ви ше опа сних хе ми ка ли ја.
Сва ки хе миј ски удес има од ре ђе не спе ци фич но сти та ко да сва ки мо ра 3. 
да се по сма тра по је ди нач но у за ви сно сти од вр сте, ја чи не тј. про стор-
ног об у хва та, оби ма по сле ди ца и вре мен ског тра ја ња.

оСнов не Ка раК те ри Сти Ке хе Миј СКих аК ци де на та

Сва ки хе миј ски ак ци дент спе ци фи чан је, не пред ви див, раз ли чит по ме-
сту на стан ка и ду жи ни тра ја ња, као и по ме ра ма за спре ча ва ње по сле ди ца по 
на род но здра вље.

Хе миј ски ак ци ден ти спе ци фич ни су с об зи ром на ме сто на стан ка, пре вен-
ци ју, обим мо гу ћих по сле ди ца и на чин са на ци је. Они су ре ла тив но не пред ви-
ди ви у од но су на вре ме и вр сту уде са, као и ло ка ци ју ка да се ра ди о тран спор-
ту. Зах те ва ју тре нут но ре а го ва ње пре ма ра ни је утвр ђе ним ор га ни за ци о ним 
ме ра ма и пла но ви ма у слу ча ју уде са. По ме сту на стан ка мо гу би ти ве за ни за 
фик сне ин ста ла ци је или за тран спорт. Че сто се не рас по ла же по треб ним или 
до вољ ним ин фор ма ци ја ма и опре мом за бр зо ре а го ва ње на про це ни вр сте и 
сте пе на опа сно сти што по ве ћа ва про стор ну угро же ност, обим по сле ди ца по 
љу де и жи вот ну сре ди ну као и ди мен зи је ште та.

Уче шће на от кла ња њу по сле ди ца и са на ци ји ште те ве о ма је те шко и зах те-
ва ду го тра јан про цес, а спре ча ва ње на стан ка ак ци де на та зах те ва ком плек сне 
ме ре пре вен ци је, раз ра ђен ин фор ма ци о ни си стем и аде кват не ме ре сма ње ња 
не га тив них по сле ди ца.
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У од но су на тра ја ње и ток уде са мо гу се де фи ни са ти од ре ђе не фа зе што 
мо же би ти од зна ча ја при ли ком од го во ра на удес и ак тив но сти здрав стве ног 
си сте ма ко је тре ба пред у зи ма ти у ци љу пре ва зи ла же ња не га тив них по сле ди ца 
уде са (4). То су:

Пр ва фа за, вре ме пре на стан ка уде са и у њој је по треб но пред у зе ти •	
све пре вен тив не ме ре да би се спре чио удес, ин сти ту ти и за во ди за 
јав но здра вље тре ба да има ју ба зу по да та ка о по тен ци јал ним ме сти ма 
ри зи ка за хе миј ске ак ци ден те и ажу ри ра не ко му ни ка ци о не ка на ле и 
ка на ле ко манд не од го вор но сти на те ри то ри ји сво је над ле жно сти, хе-
миј ски ак ци ден ти зах те ва ју мул ти сек тор ску и мул ти ди сци пли нар ну 
са рад њу.
Дру га фа за, вре ме тра ја ња уде са од но сно ка да је по треб но обез бе ди ти •	
спа са ва ње жи во та и пред у зе ти ме ре за шти те нај у гро же ни јих, ан га-
жу је се хит на ме ди цин ска по моћ и збри ња ва ње те же по вре ђе них у 
ур гент ним и кли нич ким цен три ма.
Тре ћа фа за од но си се на вре ме не по сред но на кон уде са ка да се ак ти-•	
ви ра ју мо бил не епи де ми о ло шке еки пе, ак тив но тра же сви са по ре ме-
ћа ји ма здрав стве ног ста ња и у са рад њи са еки па ма ле ка ра на те ре ну, 
пру жа ју по моћ лак шим слу ча је ви ма, вр ше три ја жу и те же слу ча је ве 
тран спор ту ју у ра ни је од ре ђе не здрав стве не уста но ве за хо спи та ли-
за ци ју, сход но кли нич кој сли ци обо ље ња, по по тре би се ак ти ви ра ју 
до дат ни ре сур си здрав стве ног си сте ма.
Че твр та фа за пред ста вља вре ме по сле уде са ка да се пред у зи ма ју ме ре •	
са на ци је и от кла ња ња по сле ди ца уде са од стра не др жав них ор га на и 
спе ци ја ли зо ва них ор га ни за ци ја дру штве не за јед ни це (МУП, вој ска, 
гра ђе вин ске, ко му нал не и дру ге фир ме).

зо не уГро же но Сти Код хе Миј СКих аК ци де на та

На осно ву ана ли зе и про це не ри зи ка, мо гу ће је за сва ки кон кре тан слу чај 
хе миј ског ак ци ден та од ре ди ти зо не угро же но сти на кон на стан ка уде са. Глав не 
зо не угро же но сти су сле де ће:

пр ва зо на•	  је зо на у ко јој је на стао удес и у ко јој се пру жа ње пр ве по мо-
ћи угро же ном ста нов ни штву сво ди на ефи ка сну при ме ну за штит них 
сред ста ва,
дру га зо на•	  се мо же де фи ни са ти вре мен ском ка те го ри јом у ин тер ва лу 
од 10 до 30 ми ну та од мо мен та на стан ка уде са и за ко је вре ме до ла зи 
до ин тен зив ног рас про сти ра ња ток сич них ма те ри ја. Про стор ни об у-
хват ове зо не за ви си од оби ма уде са, вр сте опа сних ма те ри ја и усло ва 
ко ји вла да ју на том про сто ру (ме те о ро ло шки, то по граф ски и др). У 
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овој зо ни мо гу ће је спро во ђе ње од ре ђе них ме ра у ци љу сма њи ва ња 
про до ра ток сич них ма те ри ја у про сто ри је, уз исто вре ме ну ева ку а ци ју 
угро же ног ста нов ни штва и да ва ња хит них ин фор ма ци ја ста нов ни-
штва пре ко ме ди ја (ТВ, ра дио).
тре ћа зо на•	  од ре ђе на je те ри то ри јом на ко јој ће се хе миј ске ма те ри је 
по ја ви ти на кон 30 ми ну та па све док се бу де осе ћао њи хов ути цај. Ова 
зо на пред ста вља де фи ни тив ну зо ну угро же но сти те ри то ри је не ким 
хе миј ским уде сом. У њој се та ко ђе пред у зи ма ју ме ре за шти те ста-
нов ни штва, ева ку а ци ја и дру ге ме ре и по ступ ци од ре ђе не пла но ви ма 
за шти те. Тре ба ис ко ри сти ти уло гу ме ди ја у су зби ја њу па ни ке ста нов-
ни штва да ва њем исти ни тих, крат ких ин фор ма ци ја и упут ста ва У ове 
ак тив но сти тре ба укљу чи ти еду ко ва не рад ни ке ин сти ту та и за во да за 
јав но здра вље (5).

Ме Ста на Стан Ка хе Миј СКих уде Са

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за рад (ILO) про це њу је да се 40% ак ци де на та 
по ја вљу је у про из вод ним по го ни ма, 35% у тран спор ту и 25% при ли ком скла-
ди ште ња. У све ту око 6000 љу ди сва ко га да на из гу би жи вот због раз ли чи тих 
ак ци де на та, про це на је да око 2.2 ми ли о на љу ди го ди шње уми ре услед ак ци-
де на та, или услед по сле ди ца про фе си о нал них бо ле сти. Од овог бро ја, ре ги-
стро ва но је око 350.000 смрт них ис хо да услед по ја ве ак ци де на та на рад ном 
ме сту (6,7).

Ри зик од на стан ка хе миј ског уде са по сто ји то ком це лог про це са про из-
вод ње, тран спор та и скла ди ште ња хе миј ски ток сич них ма те ри ја. Из ово га 
про из и ла зи да се као ме ста на стан ка уде са мо гу иден ти фи ко ва ти:

Про из вод на и тех но ло шка по стро је ња у ко ји ма опа сне ма те ри је уче-1. 
ству ју у про це су про из вод ње
Скла ди шта, ма га ци ни и објек ти у ко ји ма се де по ну ју или чу ва ју опа-2. 
сне ма те ри је 
Сред ства ко ји ма се пре во зе опа сне ма те ри је.3. 

Пра те ће по ја ве ко је мо гу угро зи ти здра вље ста нов ни штва мо гу се по де ли-
ти на сле де ће ка те го ри је (8):

Ис пу шта ње опа сних по лу та на та у ва здух, во ду или зе мљи ште – ток-1. 
сич ни га со ви
За па љи ве или екс пло зив не суп стан це, тј. екс пло зи је ма те ри ја–ко ји-2. 
ма се из ба цу ју у ат мос фе ру ве ли ке ко ли чи не ток сич них, за па љи вих 
и екс пло зив них ма те ри
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По жа ри, ко ји има ју за по сле ди цу ства ра ње обла ка опа сних и без о па-3. 
сних га со ва, че сти ца и дру гих про из во да са го ре ва ња
Уде си ве за ни за фик сне ин ста ла ци је об у хва та ју екс пло зи је ма те ри ја 4. 
у про це су про из вод ње и скла ди ште ња, по жа ре опа сних ма те ри ја и 
ис пу шта ње ток сич них ма те ри ја у жи вот ну сре ди ну
Уде си у тран спор ту ве за ни су за друм ски, же ле знич ки и во де ни са о-5. 
бра ћај, с тим што су про цен ту ал но нај за сту пље ни ји уде си у друм ском 
са о бра ћа ју.

Про из вод ња и по тро шња опа сних ма те ри ја је у стал ном по ра сту. Код нас 
по сто ји ве ли ки број по стро је ња код ко јих се у окви ру ре дов не де лат но сти про-
из во де и при ме њу ју опа сне ма те ри је, вр ши тран спорт, њи хо во скла ди ште ње и 
чу ва ње, па та ко по сто ји стал на по тен ци јал на опа сност од њи хо вог не кон тро-
ли са ног до спе ва ња у жи вот ну сре ди ну. Ло ка циј ски, опа сне ма те ри је углав ном 
су ве за не за ве ће гра до ве, ин ду стриј ске цен тре и уз зна чај ни је са о бра ћај ни це. 
По се бан про блем пред ста вља чи ње ни ца да се не мо же пред ви де ти ка да ће 
на ста ти и ло ка ци ја где ће до уде са до ћи. Због то га су ин ду стриј ски нај ра зви-
је ни је зе мље, уз по моћ ме ђу на род них ор га ни за ци ја, до не ле број не про гра ме, 
пред ло ге, пре по ру ке и кон вен ци је ко ји се од но се на пре вен ци ју, при прав ност, 
од го вор на удес, ме ре за шти те и са на ци је.

Про це не ри зи Ка за на Ста наК хе Миј СКих  
аК ци де на та

Ме тод ана ли зе и про це не ри зи ка има за циљ да иден ти фи ку је и кван-
ти фи ку је под руч ја где по тен ци јал но мо же до ћи до на стан ка хе миј ског уде-
са. То је ис тра жи вач ки про цес ко ји мо ра би ти струч но и на уч но за сно ван на 
мул ти ди сци пли нар ном при сту пу. До бро ура ђе на про це на ри зи ка пред у слов 
је за аде кват но пла ни ра ње пре вен ци је, при пре ме, ре а го ва ња на удес и са на-
ци је по сле ди ца. Ујед но, ова про це на пру жа до вољ но ре ле вант них по да та ка за 
про цес упра вља ња ри зи ком јед ним ин ду стриј ским по стро је њем и ње го вим 
окру же њем. 

Мо гућ ност на стан ка хе миј ских уде са ши рих раз ме ра, угро жа ва ње жи во та 
љу ди и опа сност од трај ног на ру ша ва ња жи вот не сре ди не и ма те ри јал них до ба-
ра ути ца ли су на по кре та ње и уса вр ша ва ње од ре ђе них по сту па ка и ак тив но сти 
ка ко би се пре вен тив ним де ло ва њем ри зик од уде са сма њио на нај ма њу ме ру, 
а ако до уде са до ђе бу де при пре мљен аде ква тан од го вор на удес и ефи ка сно 
са ни ра на угро же на те ри то ри ја (9).

Про цес про це не ри зи ка мо же се по де ли ти пре ма раз ли чи тим кри те ри ју-
ми ма и у за ви сно сти од оби ма ком плек сно сти са гле да ва ња про бле ма. Сва ки 



95мр сци. мЕд. љуП ка Јан ко Вић, ди Пло ми ра ни би о лог-мЕ ди цин ски Еко лог 

од де ло ва, сво јим ква ли та тив ним ка рак те ри сти ка ма, за себ но чи ни ком плекс 
по сту па ка и ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју у ци љу про це не ри зи ка и слу жи 
као осно ва за да ље уса вр ша ва ње са зна ња из ове обла сти. То су:

1. иден ти Фи Ка ци ја оПа Сно Сти од уде Са
Пред ста вља осно ву за про цес упра вља ња ри зи ком јер у овој фа зи по треб но 

је обез бе ди ти све ин фор ма ци је о по стро је њу у ко јем по тен ци јал но мо же до-
ћи до ак ци ден та. Нео п ход но је при ку пи ти по дат ке о тех но ло шком про це су и 
при су ству тј. би лан си ма опа сних ма те ри ја. Глав ни циљ иден ти фи ка ци је је да 
ука же на све сла бе тач ке у про це су про из вод ње, скла ди ште ња и тран спор та 
опа сних ма те ри ја, где мо же до ћи до на стан ка уде са. У овој фа зи при ку пља ју се 
сви по треб ни по да ци о опа сним ак тив но сти ма и опа сним ма те ри ја ма нео п ход-
ним за ана ли зу по сле ди ца и про це ну ри зи ка. У свим фа за ма про це не ри зи ка 
тре ба да бу ду укљу че ни ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље на те ри то ри ји 
сво је над ле жно сти (10).

2. Мо де Ло ва Ње раз во ја уде Са и По СЛе ди ца 
Ова фа за има за циљ да пред ви ди обим мо гу ћих по сле ди ца уде са и ве ли-

чи ну ште те. На осно ву при ку пље них по да та ка о опа сним ма те ри ја ма, ри зич-
ним ак тив но сти ма и мо гу ћим тач ка ма на стан ка уде са у про це су про из вод ње 
и по стро је њи ма, по треб но је си му ли ра ти мо гу ћи раз вој до га ђа ја ко ји об у хва та 
са гле да ва ње мо гу ћег оби ма уде са и по сле ди ца по жи вот и здра вље љу ди и жи-
вот ну сре ди ну, као и ве ли чи ну ште те.

3. ана Ли за По вре ди во Сти 
Ана ли за по вре ди во сти пред ста вља ве о ма зна чај ну фа зу ко ја тре ба да иден-

ти фи ку је све „осе тљи ве“ објек те у око ли ни ин ду стриј ског по стро је ња, од но сно 
све оно што мо же би ти под не по вољ ним ути ца јем не кон тро ли са но осло бо ђе-
них хе миј ских ма те ри ја. По ред по вре ди вих обје ка та, у овој фа зи, по треб но је 
од ре ди ти мо гу ћи обим тј. ни во уде са и про це ни ти ши ри ну угро же не обла сти. 
Циљ је да се до би ју по да ци о мо гу ћим по сле ди ца ма хе миј ског уде са (11).

4. оце на ри зи Ка 
Оце на ри зи ка пред ста вља че твр ту фа зу у ко јој сле ди кван ти фи ко ва ње свих 

ре зул та та из пр ве три фа зе. Оце на ри зи ка пред ста вља про цес ко јим се од ре ђу је 
ри зик на осно ву ве ро ват но ће на стан ка уде са и оби ма мо гу ћих по сле ди ца по 
жи вот, здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну. Ра ди лак шег од ре ђи ва ња ве ро ват но-
ће на стан ка уде са ко ри сти се иден ти фи ка ци ја опа сно сти док се обим мо гу ћих 
по сле ди ца утвр ђу је на осно ву мо де ло ва ња раз во ја уде са и по да та ка до би је них 
ана ли зом по вре ди во сти.
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5. ПЛан за Шти те и Пре вен ци је од уде Са
У овој фа зи пред ла жу се ак тив но сти за от кла ња ње мо гућ но сти на стан ка 

уде са ка ко би ри зик био при хва тљив. Под овим се под ра зу ме ва пред у зи ма ње 
пре вен тив них ме ра као и де фи ни са ње са др жа ја пла но ва за шти те од уде са. 
До но ше њем пла но ва за шти те обез бе ђу је се ор га ни зо ва ње и при пре ма свих 
су бје ка та, опре ме и тех ни ке ра ди нај а де кват ни јег од го во ра у слу ча ју уде са уз 
нај ма ње мо гу ће по сле ди це. Да би пла но ви за шти те од го во ри ли по ста вље ном 
за дат ку до но се се на осно ву ре зул та та из прет ход не че ти ри фа зе. По ред са мих 
рад них ор га ни за ци ја, пла но ве за шти те ра ди и ло кал на за јед ни ца и тре ба да 
бу ду укљу че ни ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље на те ри то ри ји сво је над-
ле жно сти и сход но про це ње ном ри зи ку, као и дру ге здрав стве не уста но ве ко је 
ће збри ња ва ти по вре ђе не.

6. По Сту ПаК ре а Го ва Ња (од Го во ра) на удеС
Овај по сту пак об у хва та скуп ме ра и ак тив но сти ко ји се пред у зи ма ју на 

осно ву ре зул та та фа за ана ли зе по вре ди во сти и оце не ри зи ка а у скла ду са пла-
ном за шти те. Ова фа за има оба ве зу да де фи ни ше све ак тив но сти са ци љем да 
се удес за у ста ви и изо лу је, огра ни че ње го ви ефек ти и ми ни ми зи ра ју по сле ди це 
као и да се ство ре усло ви за пра ће ње по сту де сне си ту а ци је. По сту пак од го во-
ра на удес за по чи ње оног тре нут ка ка да се до би ју пр ве ин фор ма ци је о уде су, 
ко је са др же по дат ке о ме сту и вре ме ну уде са, вр сти опа сних ма те ри ја ко је 
су при сут не, про це ни то ка уде са, про це ни ри зи ка по око ли ну, про це ни оби ма 
уде са и оби ма по сле ди ца и дру ге зна чај не по дат ке за од го вор на удес. По сту пак 
од го во ра на удес мо ра се од ви ја ти у скла ду са пла ном за шти те на ме сту уде са 
и у скла ду са си ту а ци јом на те ре ну.

7. Мо ни то ринГ По Сту де Сне Си ту а ци је
Пра ће ње и си стем кон тро ле од ре ђе них штет них ма те ри ја на под руч ју на 

ко ме је до шло до уде са пред ста вља си стем мо ни то рин га ко ји се спро во ди са 
ци љем да се до би је пре ци зна сли ка за га ђе ња на угро же ној те ри то ри ји. Пра-
ће ње ква ли те та сре ди не на под руч ју на ко јем се до го дио удес је дан је од пр-
вих ко ра ка ко ји прет хо ди са на ци ји под руч ја и има за циљ кон тро лу са др жа ја 
штет них ма те ри ја, од но сно од ре ђи ва ње њи хо вог ни воа.

Ме ре от КЛа Ња Ња По СЛе ди ца уде Са

Ме ре за от кла ња ње по сле ди ца уде са (са на ци ја) део су про це са упра вља ња 
ри зи ком ко је има ју за циљ пра ће ње по сту де сне си ту а ци је, об на вља ње и са на-
ци ју жи вот не сре ди не, вра ћа ње у пр во бит но ста ње, као и укла ња ње опа сно сти 
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од мо гућ но сти по нов ног на стан ка уде са. Да би се са на ци ја успе шно спро ве ла 
мо ра да об у хва ти из ра ду пла на са на ци је и из ра ду из ве шта ја о уде су.

По тре ба за про це ном ри зи ка у жи вот ној сре ди ни на ста ла је као ре зул тат 
по ве ћа не све сти о ну жно сти за шти те жи вот не сре ди не и не га тив ног ути ца-
ја на здра вље ста нов ни штва. По ста ло је очи глед но да мно ги ин ду стриј ски и 
раз вој ни про јек ти иза зи ва ју не же ље не по сле ди це у жи вот ној сре ди ни, ко је би 
се мо гле спре чи ти по сто ја њем раз ра ђе ног ме ха ни зма упра вља ња ри зи ком од 
хе миј ског уде са.

евроП СКо за Ко но дав Ство и аК ци ден ти у  
хе Миј СКој ин ду Стри ји

По след њих три де се так го ди на, до не ти су број ни про пи си за европ ски ре-
ги он ко ји ре гу ли шу ха зард не суп стан ци је.

Ди рек ти ва 82/501/EEC•	
Ди рек ти ва 87/216/ EEC•	
Ди рек ти ва 96/82/ EC (Ce ve co II): од но си се на кон тро лу глав них-ак-•	
ци ден тал них ха зар да укљу чу ју ћи и ха зард не суп стан це (Co un cil Di-
rec ti ve 96/82/EC)
До пу на: Ди рек ти ва 2003/105/ EC (Co un cil Di rec ti ve 2003/105/EC)•	
Ре гу ла ти ва о кон тро ли глав них ак ци дент них ха зар да (CO MAH), 1999: •	
на ме ње на је им пле мен та ци ји „до бре прак се“ у упра вља њу свим по-
тен ци јал ним ак ци ден ти ма и мо гу ћим по ја ва ма (као глав ним ак ци  ден-
ти ма у окви ру Ce ve co II Ди рек ти ве) о ко ји ма зе мље ЕУ има ју оба ве зу 
да из ве шта ва ју Европ ску ко ми си ју.
Con ven tion on the Tran sbon da ru Ef fects of In du strial Ac ci dents-де фи ни-•	
са не ко ли чи не ха зард них суп стан ци пре ма ко ји ма се ин ду стриј ске 
ак тив но сти ран ги ра ју као „ха зард не ак тив но сти“.

Рас пра ве и при вла че ње ме диј ске па жње до ве ли су до до но ше ња Ак та 1986. 
(EP CRA), ко јим се зах те ва у окви ру сва ке ком па ни је, обез бе ђе ње ин фор ма ци је 
о по тен ци јал но отров ним хе ми ка ли ја ма. 

У исто вре ме, мо ра ли су да се фор ми ра ју ло кал ни од бо ри за при пре ме за 
ре а го ва ње у свим хит ним си ту а ци ја ма: по жа ри ма, екс пло зи ја ма, по пла ва ма, 
итд. ко је мо гу на ста ти услед осло ба ђа ња хе ми ка ли ја у жи вот ну сре ди ну. 

Го ди не 2003. ви ше од 31.000 ин ду стриј ских по стро је ња мо ра ло је да при-
ја ви ви ше од 650 по је ди нач но на ве де них ток сич них хе ми ка ли ја и хе миј ских 
ка те го ри ја Аме рич кој аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не (ERA), ко ја је 
озва ни че на у ин вен та ру отров них хе ми ка ли ја.
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Да би по мо гли чла но ви ма еки па за хит не ин тер вен ци је, оде ље ње за са о-
бра ћај ус по ста ви ло је пла кат си стем опа сних ма те ри ја. 

Отров не или опа сне ма те ри је ко је се пре во зе же ле зни цом, ауто мо би ли ма, 
ка ми о ни ма или бро до ви ма и дру гим тран спорт ним сред стви ма мо ра ју има ти 
за пи са не озна ке о ма те ри ја лу ко ји пре но се: 

а) Иден ти фи ка ци о ни број, ко јим мо же да се утвр ди ко је опа сне ма те ри је 
су на том пре во зном сред ству

б) Кла са, број и сим бол ко ји го во ри да ли је са др жај за па љив, екс пло зи-
ван, ко ро зи ван, итд. 

в) Бо ја ко до ва је че ти ри: пла ва (здрав ство), цр ве ни (за па љи вост), жу та 
(ре ак тив ност), бе ли (по себ не на ја ве). The pla card system is as fol lows: 
Пла кат си стем је сле де ћи: 

Ха зард кла са 1: Екс пло зи ви (кла са 1.1–1.6, ком па ти бил ност гру-•	
па-Л.)
Ха зард кла са 2: Га со ви (не за па љив, за па љи ви, отров ни гас, ки се-•	
о ник)
Ха зард кла са 3: за па љи ве теч но сти •	
Ха зард кла се 4: За па љи ве ма те ри је (за па љи ве чвр сте, за па љи ве •	
спон та но) 
Ха зард кла са 5: ок си данс и ор ган ски пе рок сид•	
Ха зард кла са 6: Отров не / отров них и ин фек тив них ма те ри ја •	
Ха зард кла са 7: Ра ди о ак ти ван•	
Ха зард кла се 8: Ко ро зи ван •	
Ха зард кла се 9: Оста ло опа сне ро бе. •	

Један од нај че шћих про бле ма због хе миј ских не сре ћа и из ли ва ње опа сног 
ма те ри ја ла је акут на или крат ко роч на ток сич ност. Из ра зи то ток сич ни за га-
ђи ва чи, као што су ци ја нид хлор, пред ста вља ју не по сред ну опа сност за јав но 
здра вље.

Хе миј ски удес у ко ме је до шло до осло ба ђа ња хло ра или ци ја ни да у об ли-
ку га са ће ве ро ват но ре зул ти ра ти рас про стра ње њем ток сич них обла ка из над 
на се ље них под руч ја. 

Дру га кла са је хро нич на ток сич ност, или ду го роч на. Је дан од нај че шћих 
об ли ка хро нич не ток сич но сти је из ла га ње кан це ро ге ним суп стан ца ма ко је 
мо же до ве сти до обо ље ва ња од ра ка два де сет до три де сет го ди на по сле вре-
ме на из ла га ња.  

При мер та квог из ла га ња до шло је 10. ју ла 1976. у Ита ли ји, гра ди ћу се вер-
но од Ми ла на, где је до шло до екс пло зи је на IC ME SA хе миј ска по стро је ња у 
2,4,5-три хло ро фе нол ре ак то ра (2,4,5-три хло ро фе нол је ин ду стриј ска хе ми ка-
ли ја ко ја се ко ри сти као еле мент у про из вод њи пе сти ци да и ан ти сеп ти ци да). 
Ство рио се отров ни облак ко ји са др же ди ок син, вр ло по тент на хе ми ка ли ја 
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ко ја иза зи ва рак, осло бо ђен је у ат мос фе ру и ши рио се пре ко обли жњег гу сто 
на се ље ног гра да Се ве со. 

Из ла га ње та квим кан це ро ге ни ма не до во ди у крат ком ро ку до здрав стве-
них про бле ма, али ефек ти мо гу би ти из ра же ни де це ни ја ма ка сни је. Ис тра жи-
ва ња са же на ма ко је су из ло же не ви со ком ни воу ди ок си на у IC ME SA екс пло зи ји 
би ло je об ја вље но 2002. го ди не. Ис тра жи ва чи су от кри ли да је код же не сред њег 
до ба де сет пу та ве ћи ни во ток сич них ма те ри ја у кр ви. 

Још је дан ве о ма раз ли чит ефе кат хе миј ских про си па ња и не сре ћа је еко-
ток си ка ци ја, ве ћи ток сич ни ефе кат на жи вот ну сре ди ну не го на људ ско здра-
вље. Нај дра ма тич ни је еко ток си ка ци је про ис ти чу од из ли ва ња наф те у мо ре 
или у ре ке или је зе ра. Ка да до ђе до та кве ка та стро фе, ток сич ност че сто за ви си 
од вр сте наф те.

Нај че шћи ма те ри јал из ли ва ња ма зу та, са др жи не ке отров не хе ми ка ли је 
ко је се рас тва ра ју у во ди. Ве ћи на наф те, ме ђу тим, плу та на по вр ши ни во де. Она 
иза зи ва еко ло шке ште те та ко што ства ра слој на пер ју пти ца и шкр га ма ри ба и 
та ко фи зич ки оме та њи хо во кре та ње и њи хо ву спо соб ност ди са ња. 

Уље ко је оста не на оба ли та ко ђе ре ме ти жи вот мор ских, реч них и обал ских 
жи во ти ња на под руч ји ма за хва ће ним ка та стро фом. Је дан од нај го рих не сре ћа 
из ли ва ња наф те у исто ри ји де сио 24. мар та 1989, ка да се тан кер Ексксон Вал-
дез на су као на Блиг гре бен на Аља сци. Ско ро је да на ест ми ли о на га ло на си ро ве 
наф те проливенo je што је те шко ути ца ло на све ка ри ке тро фич ког лан ца те 
обла сти. Чак има оста та ка уља ви дљи вих и до да на шњег да на. 

Једнa од нај го рих ин ду стриј ских хе миј ских не сре ћа до го ди ла се, без упо-
зо ре ња ра но ју тро 3. де цем бра 1984, у фа бри ци пе сти ци да у Бо па лу, у Ин ди ји. 
Док је ве ћи на љу ди спа ва ло, по ја вио се облак са смр то но сним ме ти ли зо ци ја на-
том из над гра да као по сле ди ца цу ре ња, иза зва на ни зом ме ха нич ких и људ ских 
гре ша ка. Око две хи ља де љу ди по ги ну ло je од мах, а дру гих осам хи ља да умр ло 
је ка сни је од по сле ди ца тро ва ња. Здрав стве ни рад ни ци и по ли тич ки зва нич-
ни ци би ли су пот пу но не при пре мље ни за тра ге ди ју, јер ни су би ли упо зна ти 
са ка рак те ри сти ка ма хе ми ка ли ја у фа бри ци. 

аК тив но Сти ин Сти ту та и за во да за јав но  
здра вље у СЛу ча ју хе Миј СКих аК ци де на та

У слу ча ју хе миј ских не сре ћа по треб но је хит но укљу чи ва ње осо бља ко-
је је укљу че но у про це ну ри зи ка од опа сних ма те ри ја и њи хо во ре а го ва ње из 
ин сти ту та и за во да за јав но здра вље у слу ча ју хе миј ских ак ци де на та, за јед но 
са дру гим струк ту ра ма др жав не упра ве, ло кал не за јед ни це и дру гих де ло ва 
здрав стве ног си сте ма ко ји су за ду же ни за пру жа ње хит не ме ди цин ске по мо ћи 
и ур гент не ме ди ци не, би се ума њи ли и из бе гли штет ни ефек ти (12).  
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Еки пе струч ња ка про це њу ју кон цен тра ци ју хе ми ка ли ја, ме сто и на чин 
мо гу ћег из ла га ња и по тен ци јал не ток сич не ефек те на екс по ни ра но ста нов-
ни штво. 

У мно гим слу ча је ви ма, хи тан од го вор еки пе је на два де сет че ти ри са та по 
по зи ву, а ако до ђе до из ли ва ња опа сних ма те ри ја, ко ри сте се из вор ни по да ци 
(као што су ети ке те о опа сним ма те ри ја ма ко је се тран спор ту ју, на ци стер на ма 
ка ми о на, во зо ви ма и ауто мо би ли ма), ба зе по да та ка и хе миј ске осо би не и мо-
де ла ко ји ма се мо же бр зо пред ви де ти кре та ње штет них ма те ри ја и ток сич ност 
хе ми ка ли ја ма услед из ли ва ња.

Ако је по треб но чи шће ње из ли ва ног ма те ри ја ла, ти мо ви за хит но ре а го-
ва ње спро во де ме ре чи шће ња ра ди за шти те из ло же не по пу ла ци је и еко си сте-
ма. 

Раз ви је но је ви ше на чи на чи шће ња у слу ча ју из ли ва ња опа сних ма те ри ја. 
Ма ло из ли ва ње на зе мљи чи сти се јед но став но ис ко па ва њем кон та ми ни ра ног 
зе мљи шта и од но ше њем на обез бе ђе на ме ста. 

Чи шће ње из ли ве не наф те на во ди из во ди се по мо ћу плу та ју ће пра ши не 
(бо ом) и раз ре ђи ва ча или чвр стог ма те ри ја ла за упи ја ње, као на при мер ко ри-
шће њем зе мље, та ко да се мо же од ло жи ти на де по ни ја ма. 

Но ви је, ино ва тив не ме то де чи шће ње ра су тих опа сних ма те ри ја укљу чу ју 
би о ре ме ди ја ци ју (би о чи шће ње) по мо ћу бак те ри ја ко је ме та бо ли шу за га ђи ва че 
и хе миј ске ок си да ци је (ко ри шће ње ок си да на са, као што су во до ник пе рок сид 
и озон).

Иако из ли ва ње хе миј ски опа сних ма те ри ја пред ста вља по тен ци јал но вр ло 
ве ли ке еко ло шке про бле ме ши ро ког спек тра хе ми ка ли ја, ти мо ви за ре а го ва-
ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, на уч ни ци и ин же ње ри раз ви ли су про це ду ре 
за шти те жи вот не сре ди не са ци љем за шти те људ ског здра вља и жи вот не сре-
ди не (13). 
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еПи де Ми о Ло ШКи над зор, ра но 
от Кри ва Ње и хит но ре а Го ва Ње 

у ван ред ниМ Си ту а ци ја Ма, Ме ре 
ван ред не иМу ни за ци је Ста нов-

ни Штва аде Кват не ри зи Ку

Прим. др сци. мед. Ми ла ву чић-јан ко вић, епи де ми о лог

де Фи ни ци је

ван ред но ста ње озна ча ва из не на дан до га ђај у за јед ни ци ко ји пред ста-
вља ри зик по јав но здра вље за ви ше стру ко по ве ћа ну уче ста лост обо ље ва ња и/
или уми ра ња у од но су на уоби ча је ни број обо ле лих и/или умр лих у од ре ђе ној 
по пу ла ци ји у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, као и по ја ва по себ но опа сног 
обо ље ња или сум ње да се та кво обо ље ње по ја ви ло и зах те ва бр зу епи де ми о-
ло шку про це ну.

 епи де ми о ло шки над зор над за ра зним бо ле сти ма је сте стал но, си сте мат-
ско при ку пља ње, ана ли зи ра ње и ту ма че ње по да та ка о узроч ни ци ма за ра зних 
бо ле сти и за ра зним бо ле сти ма, фак то ри ма ко ји до при но се њи хо вом на стан ку 
и ши ре њу, ефек ти ма ме ра за њи хо во спре ча ва ње и су зби ја ње, као и упу ћи ва ње 
по врат них ин фор ма ци ја они ма ко ји уче ству ју у при ку пља њу по да та ка или њи-
хо вом ко ри шће њу, а у ци љу спре ча ва ња по ја ве и су зби ја ња за ра зних бо ле сти.

алерт је све о бу хва тан си стем над зо ра над за ра зним бо ле сти ма ба зи ран 
на де фи ни ци ји слу ча ја у ци љу бр зог от кри ва ња но во о бо ле лих, упо зо ра ва ња и 
пред у зи ма ња хит них ме ра, у ко ме уче ству ју сви ле ка ри и здрав стве не уста но ве 
на де фи ни са ној те ри то ри ји и у де фи ни са ном вре ме ну. 

епи де ми ја за ра зне бо ле сти је обо ље ва ње од за ра зне бо ле сти у бро ју ко ји 
ја сно пре ва зи ла зи уоби ча је ни у по пу ла ци ји од ре ђе не за јед ни це или под руч ја 
у од ре ђе ном вре ме ну. 

епи де ми ја од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја озна ча ва ма сов ну по ја ву 
те шких об ли ка за ра зних бо ле сти и/или смр ти од за ра зне бо ле сти где по сто ји 
опа сност од на стан ка те жих еко ном ских и дру штве них по сле ди ца, као и ме-
ђу на род ног ши ре ња бо ле сти. 
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изо ла ци ја је про ти ве пи де миј ска ме ра за раз два ја ње ин фи ци ра них осо ба 
од здра вих ли ца, у ци љу ме ди цин ског трет ма на и обез бе ђи ва ња од го ва ра ју ћих 
усло ва ка ко би се спре чи ло ин фи ци ра ње здра вих ли ца.

ка ран тин је по се бан ре жим ко јим се на ре ђу је ре стрик ци ја еко ном ских 
и со ци јал них ак тив но сти, као и ак тив но сти здрав стве них и дру гих уста но ва у 
ци љу спре ча ва ња ши ре ња опа сних и дру гих за ра зних бо ле сти из ван гра ни ца 
жа ри шта епи де ми је.

пан де ми ја за ра зне бо ле сти је обо ље ва ње од за ра зне бо ле сти ко ја пре ла зи 
др жав не гра ни це и ши ри се на ве ћи део све та или свет у це ли ни, угро жа ва ју ћи 
здра вље ста нов ни штва у свим за хва ће ним под руч ји ма.

спре ча ва ње по ја ве за ра зне бо ле сти је сте скуп ме ра ко је се кон ти ну и ра но 
спро во де у ци љу пред у пре ђи ва ња по ја ве ин фек ци је или за ра зне бо ле сти.

су зби ја ње за ра зне бо ле сти, или че сто ко ри шћен тер мин кон тро ла за ра зне 
бо ле сти, је сте скуп ме ра ко је се спро во де про тив већ при сут не за ра зне бо ле сти, 
у ци љу сма ње ња ње не уче ста ло сти.

еПи де Ми о Ло ШКи над зор

Епи де ми о ло шки над зор над за ра зним бо ле сти ма ор га ни зу ју и спро во де 
ин сти ту ти, од но сно за во ди за јав но здра вље у са рад њи са здрав стве ним уста-
но ва ма, до мо ви ма здра вља и при ват ном прак сом. 

Епи де ми о ло шки над зор спро во ди се у скла ду са де фи ни ци ја ма слу ча је ва 
ли сте за ра зних бо ле сти, ла бо ра то риј ским утвр ђи ва њем узроч ни ка за ра зних 
бо ле сти пре ма од го ва ра ју ћој ме то до ло ги ји (1).

Епи де ми о ло шки над зор по на чи ну спро во ђе ња мо же би ти ак ти ван, па си-
ван и епи де ми о ло шки над зор у ван ред ном ста њу уво ђе њем АЛЕРТ си сте ма 
над зо ра.

Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње за ра зних бо ле сти над ко ји ма се спро во ди 
епи де ми о ло шки над зор су сле де ћи:

Бо ле сти ко је до во де, или има ју по тен ци јал да до ве ду до озбиљ ног обо-1. 
ље ва ња и/или уми ра ња, а по себ но оне за чи ју пре вен ци ју је нео п ход на 
ши ра ко ор ди на ци ја ак тив но сти.
Бо ле сти за ко је раз ме на ин фор ма ци ја мо же да обез бе ди ра но уз бу њи-2. 
ва ње о прет ња ма за јав но здра вље.
Рет ке, а озбиљ не бо ле сти, ко је не би би ле пре по зна те на пе ри фер ном 3. 
ни воу, а за ко је гру пи са ње по да та ка мо же да омо гу ћи прет по ста вља ње 
о фак то ри ма ко ји по го ду ју њи хо вом на стан ку и ши ре њу.
Бо ле сти за ко је су ефи ка сне пре вен тив не ме ре до ступ не.4. 
Бо ле сти за ко је по ре ђе ње са дру гим зе мља ма мо же омо гу ћи ти ева лу-5. 
а ци ју на ци о нал них про гра ма (2).
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За ра зне бо ле сти над ко ји ма се спро во ди епи де ми о ло шки над зор у Ре пу-
бли ци Ср би ји де фи ни са не су за ко ном.

ван ред не Ме ре за за Шти ту Ста нов ни Штва од  
за ра зних Бо Ле Сти и на чин Њи хо воГ СПро во Ђе Ња

Обо ље ва ње и смрт ност ста нов ни штва по сле ди ца су мно го број них про це-
са и ин тер ак ци ја у окви ру тзв. еко ло шког три ја са, из ме ђу ра зних узроч ни ка и 
чо ве ка као до ма ћи на, у усло ви ма од ре ђе не фи зич ке, би о ло шке и со ци јал но-
еко ном ске сре ди не. 

У ван ред ним си ту а ци ја ма ка кве су ве ли ке еко ном ске кри зе, ра то ви и еле-
мен тар не ка та стро фе до ла зи до на гле из ме не рав но те же у еко ло шком три ја су: 
до ма ћин-узроч ник-сре ди на на ште ту чо ве ка, до во де ћи до из ме не струк ту ре 
мор би ди те та и мор та ли те та (3,4).

За кон о за шти ти ста нов ни штва (5) ре гу ли ше спро во ђе ње ван ред них ме-
ра за за шти ту ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти. Об у хва та ви ше ак тив но сти, 
као што су:

Про гла ша ва ње епи де ми је за ра зне бо ле сти ве ћих раз ме ра од стра не 1. 
ми ни стра здра вља, ко ји на ре ђу је и ме ре ко је се у том слу ча ју мо ра ју 
спро во ди ти, на пред лог Ин сти ту та за за шти ту здра вља Ср би је, нај ка-
сни је у ро ку од пет да на од да на до ста вља ња пред ло га.
Ме ре ра ди спре ча ва ња уно ше ња у зе мљу, ши ре ња и су зби ја ња за-2. 
ра зних бо ле сти до но си ми ни стар здра вља, на пред лог ре фе рент не 
здрав стве не уста но ве, мо же на ре ди ти сле де ће ме ре:

за бра ну пу то ва ња у зе мљу у ко јој вла да епи де ми ја за ра зне бо-•	
ле сти
за бра ну кре та ња ста нов ни штва, од но сно огра ни че ње кре та ња •	
ста нов ни штва у под руч ју за хва ће ном од ре ђе ном за ра зном бо ле-
шћу, од но сно епи де ми јом те за ра зне бо ле сти
за бра ну или огра ни че ње про ме та по је ди них вр ста ро бе и про-•	
из во да 
оба ве зно уче шће здрав стве них уста но ва, дру гих об ли ка оба вља-•	
ња здрав стве не де лат но сти, дру гих прав них ли ца, пред у зет ни ка 
и гра ђа на у су зби ја њу за ра зне бо ле сти и ко ри шће њу од ре ђе них 
обје ка та, опре ме и пре во зних сред ста ва ра ди су зби ја ња за ра зних 
бо ле сти.

За уче шће у спро во ђе њу на ве де них ме ра здрав стве ним уста но ва ма и дру-
гим об ли ци ма оба вља ња здрав стве не де лат но сти, дру гим прав ним ли ци ма, 
пред у зет ни ци ма и гра ђа ни ма при па да од го ва ра ју ћа на док на да.
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Ме ре мо гу тра ја ти нај ду же док по сто ји опа сност од уно ше ња за ра зне бо-
ле сти у зе мљу, од но сно од ши ре ња епи де ми је за ра зне бо ле сти.

Ван ред ни епи де ми о ло шки над зор спро во ди се:3. 
у слу ча ју еле мен тар них не сре ћа и ка та стро фа у ко ји ма по сто ји •	
опа сност од по ја ве епи де ми ја за ра зних бо ле сти
за вре ме епи де ми ја за ра зних бо ле сти у ко ји ма и по сле пред у-•	
зи ма ња про ти ве пи де миј ских ме ра по сто ји опа сност од ја вља ња 
епи де ми ја за ра зних бо ле сти или дру гих за ра зних бо ле сти са 
истим ме ха ни змом ши ре ња
у слу ча ју по ја ве но ве или не до вољ но по зна те за ра зне бо ле сти•	
у слу ча ју сум ње на упо тре бу би о ло шког аген са•	
у слу ча ју ка да по сто ји по се бан ри зик од по ја ве и ши ре ња за ра зне •	
бо ле сти.

У то ку спро во ђе ња ван ред них ме ра за за шти ту ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти че сто је нео п ход но при ме ни ти ме ре здрав стве ног над зо ра, изо ла ци је 
и ка ран ти на, као и ме ре ван ред не иму ни за ци је.

здрав стве ни над зор оба вља се код ли ца ко ја до ла зе из зе ма ља у ко ји ма 
има пан де миј ске ин флу ен це на по чет ку пан де ми је, ко ле ре, ку ге, ве ли ких бо-
ги ња, жу те гро зни це, ви ру сних хе мо ра гич них гро зни ца (из у зев хе мо ра гич не 
гро зни це са бу бре жним син дро мом), ма ла ри је и не по зна те, или не до вољ но 
по зна те бо ле сти ко је пред ста вља ју прет њу по ме ђу на род но јав но здра вље, ста-
вља ју се под здрав стве ни над зор. 

Здрав стве ни над зор мо же се, на пред лог Ин сти ту та за јав но здра вље Ср-
би је, од ре ди ти и за ли ца ко ја до ла зе из зе ма ља у ко ји ма се ор га ни зу ју ску по ви 
ви со ког епи де ми о ло шког ри зи ка или у ко ји ма по сто је и дру ге за ра зне бо ле сти 
ко је мо гу угро зи ти здра вље ста нов ни штва Ре пу бли ке.

Ли ци ма ко ја се ста вља ју под здрав стве ни над зор, на гра нич ном пре ла зу, 
од но сно на ме сту ула ска у зе мљу, уру чу је се ре ше ње са ни тар ног ин спек то ра о 
ста вља њу под здрав стве ни над зор.

О бро ју до не тих ре ше ња и ли ци ма ко ја су тим ре ше њи ма ста вље на под 
здрав стве ни над зор, са ни тар ни ин спек тор оба ве шта ва ин сти тут, од но сно за вод 
за јав но здра вље, пре ма ме сту бо рав ка тих ли ца, у ро ку од 24 са та од тре нут ка 
уру че ња ре ше ња.

Ли це ко ме је од ре ђе на ме ра ста вља ња под здрав стве ни над зор мо ра се, у 
скла ду са из да тим ре ше њем са ни тар ног ин спек то ра, ја вља ти ин сти ту ту, од но-
сно за во ду за јав но здра вље пре ма ме сту бо рав ка, ра ди пра ће ња здрав стве ног 
ста ња и мо ра се при др жа ва ти на ло га док то ра ме ди ци не. 

Здрав стве не уста но ве ду жне су да оба ве сте ор ган упра ве над ле жан за 
по сло ве са ни тар ног над зо ра о ли ци ма, ко ја се у скла ду са из да тим ре ше њем 
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са ни тар ног ин спек то ра, не ја вља ју здрав стве ној уста но ви ра ди пра ће ња здрав-
стве ног ста ња.

Ли це ко је пу ту је у зе мљу или до ла зи из зе мље у ко јој има пан де миј ске ин-
флу ен це на по чет ку пан де ми је, ко ле ре, ку ге, ве ли ких бо ги ња, жу те гро зни це, 
ви ру сних хе мо ра гич них гро зни ца (из у зев хе мо ра гич не гро зни це са бу бре жним 
син дро мом, ма ла ри је и не по зна те, или не до вољ но по зна те бо ле сти ко је пред-
ста вља ју прет њу по ме ђу на род но јав но здра вље, ду жно је да се, пре пу то ва ња 
у те зе мље, као и по по врат ку из тих зе ма ља, при др жа ва оба ве за про пи са них 
на шим за ко ном и Ме ђу на род ним здрав стве ним пра вил ни ком, као и ме ра ко је 
при ро да те бо ле сти на ла же.

пре воз и изо ла ци ја ли ца обо ле лих од за ра зних бо ле сти у то ку ван ред ног 
ста ња вр ше се ра ди спре ча ва ња ши ре ња за ра зних бо ле сти, тј. пре во зе се са ни-
тет ским во зи лом. Док тор ме ди ци не ко ји код од ре ђе ног ли ца утвр ди обо ље ње 
од за ра зне бо ле сти или по ста ви сум њу на за ра зну бо лест ду жан је да обез бе ди 
са ни тет ско во зи ло за пре воз тог ли ца до здрав стве не уста но ве за бол нич ко ле-
че ње ли ца обо ле лих од за ра зних бо ле сти. 

Ли ца обо ле ла од пан де миј ске ин флу ен це на по чет ку пан де ми је, од за ра зне 
бо ле сти не по зна те ети о ло ги је, ку ге, ве ли ких бо ги ња и ви ру сних хе мо ра гич них 
гро зни ца (из у зев хе мо ра гич не гро зни це са бу бре жним син дро мом), изо лу ју се 
и ле че у здрав стве ним уста но ва ма за бол нич ко ле че ње све док по сто ји опа сност 
од ши ре ња за ра зне бо ле сти.

Ли це ко ме је од ре ђе на оба ве за пре во за са ни тет ским во зи лом и ме ра изо-
ла ци је и ле че ња ду жно је да се при др жа ва на ло га док то ра ме ди ци не.

Ли це ко је се не при др жа ва на ло га док то ра ме ди ци не, по при ја ви здрав-
стве не уста но ве при нуд но се изо лу је у при су ству пред став ни ка ор га на упра ве 
над ле жног за уну тра шње по сло ве.

У слу ча ју по ја ве епи де ми је за ра зне бо ле сти ши рих раз ме ра, ли ца обо ле ла 
од те бо ле сти мо гу се ле чи ти, од но сно изо ло ва ти и ле чи ти у објек ти ма у ко ји-
ма се мо гу обез бе ди ти усло ви за ле че ње, од но сно за изо ла ци ју и ле че ње ли ца 
обо ле лих од за ра зних бо ле сти, у уста но ва ма ко је се од ре ђу ју ак том ми ни стра 
здра вља, а на пред лог Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је.

ка ран тин је ме ра ко јом се огра ни ча ва сло бо да кре та ња и утвр ђу ју оба-
ве зни здрав стве ни пре гле ди здра вим ли ци ма ко ја су би ла или за ко ја по сто ји 
сум ња да су би ла у кон так ту са ли ци ма обо ле лим од бо ле сти за ко ју је уве де но 
ван ред но ста ње.

Ду жи на тра ја ња ка ран ти на од ре ђу је се у вре ме ну тра ја ња мак си мал не 
ин ку ба ци је од ре ђе не за ра зне бо ле сти. Ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње ка ран ти на 
на ре ђу је ми ни стар здра вља, на пред лог Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је.

Ли ца ко ји ма је на ре ђе на ме ра ста вља ња у ка ран тин, ду жна су да се при-
др жа ва ју на ре ђе ња под прет њом при нуд ног ста вља ња у ка ран тин.
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Ме ра ка ран ти на спро во ди се у објек ти ма ко ји ис пу ња ва ју про пи са не усло-
ве за спро во ђе ње те ме ре, а од ре ђу ју се ак том ми ни стра здра вља. 

Прав на ли ца и пред у зет ни ци чи ји су објек ти од ре ђе ни за ко ри шће ње за 
ка ран тин, ду жни су да при вре ме но усту пе свој обје кат на ко ри шће ње ра ди су-
зби ја ња за ра зне бо ле сти, од но сно епи де ми је те за ра зне бо ле сти. За ко ри шће ње 
обје ка та вла сни ци ма, од но сно ко ри сни ци ма обје ка та при па да од го ва ра ју ћа 
на док на да.

Ме ра ка ран ти на мо же се спро во ди ти и у кућ ној сре ди ни ако за то по сто је 
усло ви и пре по ру ка над ле жних ин сти ту та/за во да за јав но здра вље. 

Ме ре ван ред не иму ни за ци је мо гу да се уве ду у слу ча ју по ја ве епи де ми је 
за ра зне бо ле сти, ка да се од ре ђу је оба ве зна ван ред на вак ци на ци ја про тив за-
ра зне бо ле сти за сва ли ца, од но сно за од ре ђе не ка те го ри је ли ца, ако се утвр ди 
опа сност од ши ре ња епи де ми је те за ра зне бо ле сти.  

Оба ве зна вак ци на ци ја на ре ђу је се ак том ми ни стра, на пред лог Ин сти ту та 
за јав но здра вље Ср би је. 

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве здра вља, на пред лог Ин сти ту та за 
јав но здра вље Ср би је, од ре ђу је здрав стве не уста но ве ко је мо гу вр ши ти ван-
ред ну иму ни за ци ју ли ца. Над зор над спро во ђе њем ван ред не иму ни за ци је 
вр ше ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље, а пре ма упут ству Ин сти ту та за јав-
но здра вље Ср би је (6). 

Ме Ђу на род не оБа ве зе Ср Би је у ван ред ниМ  
Си ту а ци ја Ма

Пот пи си ва њем спо ра зу ма са СЗО 2007. го ди не, Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла 
је оба ве зе за спре ча ва ње уно ше ња за ра зних бо ле сти у зе мљу, су зби ја ње и спре-
ча ва ње њи хо вог ши ре ња у дру ге зе мље, а у скла ду са Ме ђу на род ним здрав-
стве ним пра вил ни ком (МЗП). Осно ван је На ци о нал ни цен тар за Ме ђу на род ни 
здрав стве ни пра вил ник у окви ру Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је (7).

На ци о нал ни цен тар до сту пан је за ко му ни ка ци ју и ре ле вант не ин фор ма-
ци је са ре ги о нал ним цен тром СЗО у Ко пен ха ге ну 24 са та, 365 да на у го ди ни. 

У слу ча ју по ја ве нео че ки ва них до га ђа ја у зе мљи, где по сто ји ри зик од ме-
ђу на род ног ши ре ња, На ци о нал ни цен тар ор га ни зу је хи тан са ста нак Екс перт-
ске гру пе за про це ну ри зи ка по јав но здра вље, по шту ју ћи мул ти сек тор ски и 
мул ти ди сци пли нар ни при ступ. Оба ве за На ци о нал ног цен тра и Екс перт ске 
гру пе је да у ро ку од 48 са ти по от кри ва њу до га ђа ја про це ни ри зик по ме ђу на-
род но јав но здра вље и у сле де ћа 24 са та о од лу ци оба ве сти Европ ски цен тар 
СЗО за МЗП.

С дру ге стра не, у слу ча ју до би ја ња ин фор ма ци је из Европ ског цен тра СЗО 
о по ја ви нео че ки ва ног до га ђа ја у ме ђу на род ном окру же њу, где по сто ји ри зик 
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од ме ђу на род ног ши ре ња, На ци о нал ни цен тар ор га ни зу је хи тан са ста нак Екс-
перт ске гру пе за про це ну ри зи ка по јав но здра вље и пред ла же хит не ме ре за 
спре ча ва ње уно ше ња и ши ре ња бо ле сти, или дру гих опа сно сти по јав но здра-
вље, аде кват не ри зи ку. У ро ку од 24 са та оба ве шта ва Ми ни стар ство здра вља и 
Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је о здрав стве ном ри зи ку и ме ра ма.
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