
Пројекат „ППРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ХИВ/АИДС-а У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ““ 

 

Од појаве првог случаја ХИВ/АИДС-а на нашим просторима, Војномедицинска 

академија као једна од најугледнијих здравствених и војних институција, 

учествовала је у дијагностици и терапији болесника оболелих од ове болести, као и 

у активностима у вези са превенцијом ХИВ/АИДС-а у војној популацији. Посебан 

напредак на пољу превенције је направљен током протеклог шестогодишњег 

периода, 2006-2012. године. То је последица, пре свега, реализације сарадње 

санитета наше војске са санитетом војске САД-а, која је започета на скупу о 

превенцији ХИВ/АИДС-а у војним популацијама, одржаном у Москви, септембра 

2004. године, у организација два министарства одбране, Руске Федерације и САД-а. 

У радном делу овог скупа активно учешће су узели и представници санитета 

тадашње Војске Србије и Црне Горе (СЦГ), који се баве проблемом ХИВ/АИДС-а. 

Након примарно остварених контаката, нашој војсци је понуђена материјална и 

стручна помоћ из Сектора за превенцију ХИВ/АИДС Министраства одбране САД-а 

(Департмент оф Дефенсе оф Унатиде Статес, ХИВ/АИДС Превентион 

Програм). Иначе, средства из овог програма намењена су и тренутно су ангажована 

на превентивним активностима у војсци 71 државе, тачније у  превентивне 

активности је укључено 6 815 200 војника широм света.  

У јануару 2005. године Војска СЦГ се, по први пут, пријавила својим пројектом 

″Превенција и контрола ХИВ/АИДС-а у Војсци СЦГ″ на Конкурсу Сектора за 

превенцију ХИВ/АИДС Министраства одбране САД-а  за доделу средстава за 

фискалну 2006, а  Војска Србије конкурисала је пројектима и за фискалну 2007, 

2008, 2009 и 2010. годину. Пројекти су прихваћени и новчана средства одобрена, а 

највећи део планираних активности је реализован. Обављено је усавршавање 

наших стручњака је у Университy оф Цалифорниа Сан Диего,  Сан Диего Стате 

Университy, Тхе Навал Медицал Центер Сан Диего, Цалифорниа, Дефенс 

Институте фор Медицал Оператион, Сан Антонио, Теxас. Део средстава је 

утрошен за набавку лабораторијске опреме, за набавку тестова за дијагностику 

ХИВ/АИДС-а, као и за набавку рачунарске опреме.  



 Међутим, највећи практични допринос овог пројекта је кампања ″Превенција је 

примарна! Смањи ризик!″ која се у наведеном периоду активно спроводи у Војсци 

Србије. Кампања је резултат активности мултидисциплинарне Комисије за 

превенцију и контролу ХИВ/АИДС-а (епидемиолог, инфектолог, микробиолог и 

неуропсихијатар). До сада су одржане пет едукације едукатора, трупних психолга и 

доктора медицине, на којима је подељен радни материјал обезбеђен за извођење 

кампање (приручник, постери, едукативне брошуре, оловке и календаре, кондоми, 

мајице са превентивном поруком).  

За потребе спровођења кампање снимљен је и едукативни филм „Превенција и 

контрола ХИВ/АИДС-а у Војсци Србије“, који је намењен едукацији припадника 

наше војске, али због своје комуникативности, једноставности и приступачности 

може се користити и у едукацији свих заинтересованих за ову још увек неизлечиву 

и тешку болест, против које се можемо изборити само превентивним радом.   
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