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Ка да чо век до ђе на 
ру ко во де ћу по зи ци ју, 
пун је иде ја и же ље да 
мно го то га уна пре ди, 
уса вр ши, али увек по сто је 
за да те окол но сти, не што 
што вам да ти тре ну так или 
си стем де фи ни ше у стар ту, 
и уну тар тих па ра ме та ра 
мо ра те да се кре ће те. 
Же ли мо да уна пре ди мо 
ква ли тет ле че ња но вим 
ди јаг но стич ким и 
те ра пиј ским про це ду ра ма, 
али ће то у ве ли кој ме ри 
за ви си ти од сред ста ва 
ко ја ће нам би ти на 
рас по ла га њу – ис ти че 
др Ше грт.

ЗА СТУП НИК НА ЧЕЛ НИ КА ВМА ПУ КОВ НИК ПРОФ. ДР ЗО РАН ШЕ ГРТ

За сте пе ни цу
ви ше од дру гих

П
у ков ник проф. др Зо ран
Ше грт, ко ји за сту па на -
чел ни ка ВМА, чо век је
фи них ма ни ра – љу ба -
зан, пред у сре тљив, бла -

 гог осме ха. Спе ци ја ли ста је ин тер не
ме ди ци не, а суб спе ци ја ли ста у обла -
сти кли нич ке ток си ко ло ги је. Вој ну ка -
ри  је ру за по чео је као труп ни ле кар,
на ста вио је као кли нич ки ле кар у Кли -
ни  ци за ур гент ну и кли нич ку ток си ко -
ло ги ју, а он да с вре ме ном по стао и
њен на чел ник. Од про шле го ди не
оба вља ду жност на чел ни ка Сек то ра
за ле че ње.

То ком ра ног кли нич ког ра да у
ВМА ба вио се збри ња ва њем па ци је -
на та акут но отро ва них хе миј ским ма -
те ри ја ма. По том је уче ство вао у
осни  ва њу На ци о нал ног цен тра за
кон тро лу тро ва ња, је ди не ин сти ту ци -
је овог ти па у ре ги о ну. Јед но вре ме
био је вој ни пред став ник Ре пу бли ке
Ср би је у Ор га ни за ци ји за за бра ну хе -
миј ског оруж ја (OPCW). За ме ник је
пред сед ни ка На ци о нал не ко ми си је за
спро во ђе ње Кон вен ци је о хе миј ском
оруж ју. Од 2006. го ди не до фор ми ра -
ња Удру же ња ток си ко ло га био је
пред сед ник Ток си ко ло шке сек ци је
Срп ског ле кар ског дру штва. Ау тор је
и ко а у тор ви ше од 70 струч них и на -
уч них ра до ва из обла сти ток си ко ло -
ги је, ау тор је две књи ге, а у ви ше уџ -
бе ни ка је ко а у тор.

Ду жност на чел ни ка ВМА за -
сту   па те од 29. де цем бра
2014. го ди не. До та да сте би -
ли на чел ник Сек то ра за ле че -

ње и од го вор ни за је дан зна ча -
јан сег мент ра да те уста но -
ве. Да ли је те шко упра вља ти
це лом Вој но ме ди цин ском ака -
де ми јом? 

– Ру ко во ђе ње уста но вом ка ква је
ВМА си гур но но си ве ли ку од го вор -
ност и то је сло жен по сао, јер је реч о
ку ћи са ве ли ким бро јем за по сле них,
број ним па ци јен ти ма, сту ден ти ма и
по се ти о ци ма, ко ји сва ко днев но ула зе

у њу са ра зним зах те ви ма. Мак си мал -
но се тру дим да све те оба ве зе, у са -
рад њи са сво јим нај бли жим са рад ни -
ци ма и ком плет ним осо бљем, из не се -
мо на нај бо љи мо гу ћи на чин. То је сло -
жен за да так у да на шњим усло ви ма. 

Вој но ме ди цин ска ака де ми ја је
по зна то име на овим про сто ри ма и 2.
мар та сла ви мо 171. го ди ну ње ног по -
сто ја ња. Имам оби чај да се на ша лим
и ка жем да ми љу де де ли мо на оне ко -
ји су већ би ли у ВМА и на оне ко ји ће
у њу тек до ћи. На рав но, мо гу до ћи и
као по се ти о ци или дру гим по во дом.

Шта је нај ве ћи иза зов у ње ном
ра ду?

– Све је иза зов – од ле че ња, као
основ не де лат но сти, пре ко шко ло ва -
ња мла дих сту де на та и еду ка ци је, до
на уч но и стра жи вач ког ра да. Си гур но
да је ле че ње нај ве ћи иза зов, али и све
што омо гу ћа ва да се оно не сме та но
спро во ди – снаб де ва ње, фар ма ци ја,
фи нан си је... За то је Сек тор за ле че ње
нај ве ћа це ли на у ВМА у ко јој ра ди и
нај ве ћи број за по сле них, где се у ле -
че њу па ци је на та при ме њу је мул ти ди -
сци пли нар ни при ступ. 

Хо ће те ли не што ме ња ти у
бу  ду ћем ра ду ВМА?

– Ка да чо век до ђе на ру ко во де ћу
по зи ци ју, пун је иде ја и же ље да мно го
то га уна пре ди, уса вр ши, али увек по -
сто је од ре ђе не за да те окол но сти, ко ји
вам од ре ђе ни тре ну так или си стем де -
фи ни ше у стар ту и уну тар тих за да тих



па ра ме та ра сте у оба ве зи да се кре ће -
те. Си гур но је да же ли мо да уна пре ди -
мо ле че ње уво ђе њем но вих ди јаг но -
стич ких и те ра пиј ских про це ду ра, али
ће то у ве ли кој ме ри за ви си ти од сред -
ста ва ко ја ће нам би ти на рас по ла га њу.

Ко је су Ва ше иде је?

– Да се ВМА вра ти у оквир ко ји јој
је на ме њен – да бу де уста но ва те р ци -
јар ног, нај ви шег ни воа ле че ња у ко јој
ће се спро во ди ти со фи сти ци ра не ди -
јаг но стич ке про це ду ре, спро во ди ти
ком пли ко ва не хи рур шке ин тер вен ци -
је и при ме њи ва ти са вре ме на те ра пи -
ја. Са да се сва ко днев но у здрав стве не
уста но ве тер ци јар ног ни воа, ка ква је
ВМА, ја вља ве ли ки број па ци је на та ко -
ји, на жа лост, ни су збри ну ти на ни жим
ни во и ма здрав стве ног збри ња ва ња.
И, јед но став но, све те па ци јен те мо -
ра те да при ми те, об ра ди те, јер их да -
ље не мо же те сла ти ни у јед ну дру гу

уста но ву. Ми слим да би мно го то га
мо гло да се ура ди на ни жим ни во и ма
здрав стве ног збри ња ва ња и та да би
ли сте че ка ња за пре глед на ВМА и ле -
че ње би ле ма ње. То би омо гу ћи ло да
се до дат но раз ви ја тер ци ја ра ни ни во,
где би ме ди цин ски рад ни ци мо гли ви -
ше да се по све те па ци јен ти ма, а не да
се ба ве сва ко днев ном ру ти ном.

Ко ли ко смо да ле ко од иде је да се
на про сто ру ВМЦ „Ка ра бур ма”
фор ми ра оп шта вој на бол ни ца
и из гра ди ге ри ја триј ска уста -
но ва, ко је би вам олак ша ле рад?

– Иде ја и пла но ви по сто је, али је
у овом мо мен ту но вац ли ми ти ра ју ћи
фак тор. Оног тре нут ка кад се бу ду за
ту на ме ну опре де ли ла ма те ри јал на
сред ства, ми ће мо ре ши ти ве ли ки
про блем. Јер зна тан број по сте ља у
ВМА за у зи ма ју па ци јен ти ко ји ма је по -

треб на па ли ја тив на не га и збри ња ва -
ње, и ко ји ма до дат ном ди јаг но сти ком
и ле че њем ни је мо гу ће по мо ћи. На жа -
лост, то је жи вот. Обез бе ђе њем ка па -
ци те та за збри ња ва ње ове ка те го ри је
па ци је на та осло бо ди ли би се зна чај ни
ка па ци те ти за ди јаг но сти ку и ле че ње
оних ко ји ма је мо гу ће пру жи ти по моћ.

Про шле го ди не тех но ло шки
су оса вре ме ње не не ке кли ни ке
ВМА и уве де не су не ке но ве
ме то де. Из два ја се Са ла за
елек тро фи зи о ло ги ју ср ца, ко -
ја по ста је тре ћи цен тар у Ср -
би ји, а пр ви за вој не оси гу ра -
ни ке. Да ли ће се и ове го ди не
би ти тех но ло шких но ви на?

– Си гур но је нај зна чај ни ја Са ла за
елек тро фи зи о ло ги ју. У на ред ном пе -
ри о ду тру ди ће мо се да нам рад у њој
по ста не ру ти на, услов но ре че но. То је
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бље и за па ци јен те. Раз ми -
шља те ли о евен ту ал ном уво -
ђе њу још јед ног да на?

– Сре да је услов но ре че но би ла
па ли ја тив но ре ше ње да би се рас те -
ре тио пр вен стве но Ур гент ни цен тар
Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је пер ма нент -
но пре оп те ре ћен. Наш про блем ве зан
је за ме сто збри ња ва ња ове ка те го ри -
је па ци јен та. На и ме, ка да је ВМА пра -
вље на, ни је кон ци пи ра на та ко да бу де
ур гент ни цен тар и то ни кад не мо же
да бу де, јер су про стор ни ка па ци те ти
Цен тра хит не по мо ћи ма ли за тај вид
по сла. Ми смо ана ли зи ра ли и за кљу чи -
ли да не по сто ји мо гућ ност про ши ри -
ва ња про сто ри ја уну тар ка па ци те та
ВМА. Све дру го зах те ва ло би ве ли ка
ула га ња, пре ме шта ња не ких ва жних
це ли на, што је не из во дљи во. До град -
ња не ког објек та та ко ђе би би ла ве ли -
ка ин ве сти ци ја. Та ко ђе, то ком да на ка -

сло же на и вр ло осе тљи ва про це ду ра и
на да мо се да ће мо до стој но од бра ни ти
епи тет јед но га од три цен тра ко ји се
ба ве том па то ло ги јом у Ср би ји. Опре -
ма ње у овој го ди ни, ка ко сам на го ве -
стио, за ви си ће умно го ме од то га ко ли -
ко нам нов ца бу де на рас по ла га њу. На -
дам се да ће нам опре де ље на су ма бар
омо гу ћи ти да одр жи мо по сто је ћи тех -
но ло шки ни во, што је вр ло бит но.

Као ак ту ел ни на чел ник Сек то -
ра за ле че ње ви ди те ко ли ко
љу  ди же ли да се ле чи на ВМА.
Да ли ће ње на вра та и да ље би -
ти ши ром отво ре на сви ма ко -
ји ма је по моћ по треб на, с об -
зи ром на ка па ци те те бол ни це?

– Вра та ВМА су увек би ла отво -
ре на за све. Ме ђу тим, ра ни је је број
па ци је на та ко ји су по по себ ној про це -
ду ри упу ћи ва ни на ВМА, био ли ми ти -
ра ју ћи фак тор. Са да је то ли бе ра ли зо -
ва но. Ми слим да се у том сег мен ту
ма ло и пре те ра ло, јер сви же ле да до -
ђу у ВМА. Ако не ку ди јаг но сти ку или
не ки пре глед мо же те да од ра ди те код
1.000 па ци је на та, а ја ви вам се 5.000,
на рав но да ће те има ти ли сте че ка ња
и да не ће те мо ћи да их све пре гле да -
те и об ра ди те. На ша је иде ја, а то до -
го ва ра мо и са ко ле га ма из од го ва ра ју -
ћих фон до ва и ци вил ног сек то ра
здрав ства, да се на ВМА упу ћу ју са мо
они ко ји ма је нео п хо дан тер ци јер ни,
нај ви ши ни во здрав стве не за шти те.
Ми ће мо увек би ти спрем  ни да их у
до го во ре ном бро ју при ми мо, ди јаг но -
сти ку је мо и ле чи мо.

Сре да је при лич но стре сна и
на пор на и за ме ди цин ско осо -

да смо де жур ни у на шу ку ћу упу ћу ју се
и број ни, ве о ма те шки па ци јен ти, ко ји
зах те ва ју ду го ле че ње или пак са мо
не гу у је ди ни ца ма ин тен зив не не ге.
Због то га се че сто од ла жу ре дов не хи -
рур шке ин тер вен ци је. Сма трам да у
овом тре нут ку не ма мо усло ва за уво -
ђе ње још јед ног „ур гент ног” да на.

Ка ко ту ма чи те же љу љу ди да
се ле че упра во на ВМА? До брих
ле ка ра има и у дру гим кли нич -
ким цен три ма. Шта ВМА има,
а дру ги не ма ју?

– Мо ра мо би ти ре ал ни. Ве ли ки је
при ти сак и на дру ге кли нич ке цен тре.
Али ВМА је ВМА. Ми под јед ним кро -
вом има мо све ди јаг но сти ке, све што
је нео п ход но за озби љан те ра пиј ски
трет ман. У ВМА се, ако је не што не ја -
сно, за 15 ми ну та са зи ва хит ни кон зи -
ли јум, са ста вљен од ком пе тент них
струч ња ка раз ли чи тих про фи ла, ка ко
би се до не ла нај бо ља од лу ка за па ци -
јен та, ра ди при ме не аде кват не те ра пи -
је, хи рур шког ле че ња или дру гог што
је нео п ход но. Усло ви бо рав ка и сме -
шта ја су та ко ђе мо жда не што бо љи не -
го у дру гим здрав стве ним уста но ва ма.

А ме ди цин ска не га?

– На ше су же ље и оче ки ва ња да
се по ве ћа број за по сле них ко ји се ба -
ве не гом бо ле сни ка, пре све га сред -
ње ме ди цин ског ка дра и бол ни ча ра и
да се на тај на чин по диг не ква ли тет
не ге и ле че ња, ка ко би се учи ни ли
она квим ка ко то здрав стве не уста но -
ве тог ти па мо ра ју да има ју. То нам је
у фо ку су у на ред ном пе ри о ду. 

Про блем де фи ци та ка дра на ста -
јао је по сте пе но – па ра лел но са сма -
њи ва њем вој ске то ком по след њих че -
тврт ве ка, сма њи вао се и број за по -
сле них у ВМА. И то је би ло ло гич но,
јер је број ле че них би вао ма њи. Ме -
ђу тим, у ме ђу вре ме ну, ВМА је до дат -
но за по сли ла и по пу ни ла сво је ка па -
ци те те скла па њем уго во ра са дру гим
фон до ви ма здрав стве ног оси гу ра ња
– Ср би је, Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп -
ске и дру гих, а то ни је пра ти ло по ве -
ћа ње бро ја за по сле них, ка ко на ла жу
стан дар ди. За то нам је у фо ку су да,
сход но рас по ло жи вим фи нан сиј ским
сред стви ма, до би је мо зе ле но све тло
за ка дров ско оја ча ње и по пу ња ва ње
фор ма ци је.
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Предност ВМА је што се све
ди ја г но сти ке, све што је нео п -
ход но за озби љан те ра пиј ски
трет ман на ла зи под јед ним
кро вом и што су усло ви сме -
шта ја и ле че ња, у овом тре нут -
ку, уз пу но по што ва ње дру гих
здрав стве них уста но ва, код нас
ипак за сте пе ни цу ви ши у од -
но су на дру ге. То је, по ред ква -
ли тет ног ме ди цин ског ка дра,
пред ност ове ку ће и за то ве ћи -
на па ци јен та же ли да се ле чи 
у ВМА.



и одр жао ко рак са во де ћим здрав -
стве ним ин сти ту ци ја ма. Ме ди ци на
пер ма нен то тра жи но ва ула га ња. Ср -
би ја за слу жу је јед ну ста бил ну здрав -
стве ну уста но ву на ко ју увек, у ре дов -
ним, али и ван ред ним окол но сти ма
мо же да се осло ни. То има сво ју це ну.
Сма трам да ру ко вод ство на шег ми ни -
стар ства то пре по зна је и да ће мо у то -
ме има ти по др шку. Мно ги од нас су
сво ју суд би ну ве за ли за ову ку ћу и не
по ста вља се пи та ње вре ме на ан га жо -
ва ња и уло же ног тру да. 

Да ли у овим усло ви ма има па -
ра за на у ку?

– Па ра ни кад до ста, али има мо -
гућ но сти за на у ку. То ком прет ход не
го ди не по кре ну ли смо, а на дам се да
ће мо то ком ове и ус пе ти да ре а ли зу -
је мо, ства ра ње тех нич ких пред у сло ва
за на шу пар ти ци па ци ју и уче ство ва -
ње у на уч но и стра жи вач ким про јек ти -
ма на др жав ном ни воу. До са да то
ВМА ни је мо гла да ре а ли зу је због гу -
бит ка ра чу на, али ми слим да су до би -
ја њем НИО бро ја ство ре ни пред у сло -
ви да и ВМА, ко ја је и на уч но о бра зов -
на уста но ва, од но сно ње ни ис тра жи -
ва чи, пар ти ци пи ра ју за нео п ход на
сред ства на др жав ном и ме ђу на род -
ном ни воу. Ми слим да је то пут за до -
дат ну сти му ла ци је на уч ног ра да, и
ства ра ње пред у сло ва за при вла че ње
мла дих и ам би ци о зних. 

На по ми њем да се ве ли ки број
кли нич ких ис тра жи ва ња у овом тре -
нут ку вр ши у ВМА, што је ве о ма бит -
на став ка за све здрав стве не уста но -
ве слич ног ти па у све ту, јер се на тај
на чин, по ред при сту па са вре ме ним
те ра пи ја ма, уче ству је у ме ђу на род -

ним про јек ти ма и оства ру ју знат на
ма те ри јал на сред ства, ко ја пот по ма -
жу дру ге гра не раз во ја и ис тра жи ва -
ња у ВМА.

Осо бље ВМА ан га жо ва но је и у
ми ров ним опе ра ци ја ма?

– Та ко је. Број не су ми си је у ко ји -
ма је био и са да је ан га жо ван наш ме -
ди цин ски ка дар. Кон го, Со ма ли ја,
Чад, а по себ но бих ис та као Цен трал -
но а фрич ку Ре пу бли ку у ко јој ка дар
ВМА чи ни око сни цу пољ ске бол ни це.
Мно ги жи во ти спа се ни су за хва љу ју -
ћи ан га жо ва њу на ших струч ња ка на
те ре ну. Са тим ви дом ан га жо ва ња на -
ста вља се и да ље. 

Ове го ди не би ће про мо ви са на
пр ва ге не ра ци ја са ни тет ских
по руч ни ка, мла дих ле ка ра шко -
ло ва них на Ме ди цин ском фа -
кул те ту ВМА Уни вер зи те та
од бра не у Бе о гра ду. Да ли се
ме ђу тим мла дим љу ди ма из -
два ја ју но ве узда ни це вој ног
здрав ства, по себ но ВМА?

– Реч је о мла дим љу ди ма, од лич -
ним уче ни ци ма, ко ји су про шли ве о -
ма сло же ну про це ду ру се лек ци је и
ко ји су од пр вог да на сту ди ја мен тор -
ски во ђе ни. Ве ли ко је за до вољ ство
слу ша ти пре зен та ци ју њи хо вих се -
ми нар ских ра до ва, ви де ти њи хов на -
чин раз ми шља ња, на чин кон цеп ци је
и из ра де слај до ва, пре зен та ци ју.
Прак тич но, не би сте по гре ши ли да
их од мах уз ме те за аси стен те. 

На кон за вр шет ка сту ди ја, они
ће има ти исти ка ри јер ни пут као и ве -
ћи на ле ка ра про фе си о нал них офи ци -
ра из са ста ва ВМА. Нај пре ће би ти
упу ће ни у је ди ни це и уста но ве Вој -
ске, где ће као труп ни ле ка ри сти ца -
ти по чет на ис ку ства у пру жа њу
здрав стве не за шти те на те ре ну. Је -
дан део ће то ком сво је ка ри је ре, на -
кон од ре ђе ног бро ја го ди на про ве де -
них у тру пи, би ти упу ћен на спе ци ја -
ли за ци ју у ВМА, а по за вр шет ку у њој
оста ти или би ти упу ћен у Вој ну бол -
ни цу Ниш, ВМЦ Но ви Сад или где то
по тре бе слу жбе зах те ва ју. Ти мла ди
ле ка ри су пра ви по го дак и пер спек -
ти ва ове ку ће. 
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Вој ни оси гу ра ни ци, по себ но
про фе си о нал на вој на ли ца, жа -
ле се да се оно вој на из на зи ва
ВМА за гу би ло, да мо ра ју и они
да бу ду на ли ста ма ка ко би
оба  ви ли не ке спе ци ја ли стич ке
и суб спе ци ја ли стич ке пре гле -
де, а да, опет, не ма ју ал тер на -
ти ву, као ци ви ли. Чи ја је ВМА?

– По след њих го ди ну да на по тру -
ди ли смо се да вој не оси гу ра ни ке
збри  ња ва мо са што ма ње че ка ња, јер
је ВМА је ди на уста но ва где мо гу да се
ле че. Хит ни па ци јен ти збри ња ва ју се
од мах, пре ко Цен тра хит не по мо ћи.
Ка да је реч о па ци јен ти ма ко ји ни су
хит ни, пр ви пре глед се не че ка у 90
од сто ка би не та Спе ци ја ли стич ке по -
ли кли ни ке. Оста ло је још не ко ли ко
ка би не та, ко ји су спе ци фич ни, јер нам
про стор не мо гућ но сти не до зво ља ва -
ју да ан га жу је мо још не ког од ле ка ра.
На дам се да ће мо то ком ове го ди не и
то ре ши ти. 

Дру го је пи та ње че ка ње на од ре -
ђе не ди јаг но сти ке, ти па ну кле ар не
маг нет не ре зо нан це. Ли ста че ка ња је
у овом слу ча ју не што ду жа, али не
због чи ње ни це што су вој ни оси гу ра -
ни ци ус кра ће ни због по сто ја ња дру -
гих ка те го ри ја бо ле сни ка, не го због
то га што је про пу сна моћ јед ног апа -
ра та на ве ли ки број оси гу ра ни ка та -
ква ка ква је сте. На ша иде ја је да ку -
пи мо до дат ну маг нет ну ре зо нан цу.
На дам се да ће нам то би ти омо гу ће -
но, јер би у том сег мен ту знат но по -
ди гли ква ли тет ле че ња. 

Мо рам да ис так нем да смо уло -
жи ли до дат ни на пор и иза шли у су -
срет вој ним оси гу ра ни ци ма – ка ко би -
смо сма њи ли ли сте че ка ња уве ли смо
да на ше ко ле ге ра де и ви кен дом за
вој не оси гу ра ни ке.

Има ли ВМА да нас до вољ но фи -
нан сиј ских сред ста ва за не -
сме та но функ ци о ни са ње?

– Вој но ме ди цин ска ака де ми ја је
углед на уста но ва са ду гом тра ди ци -
јом, у ко ју гра ђа ни има ју по ве ре ња и
ко ја у јед ном сег мен ту свог де ло кру га
ра да оства ру је и знат не при хо де. Же -
ља нам је да нам се тај екс тра про фит
ста ви на рас по ла га ње ка ко би био
уло жен у до дат но опре ма ње, чи ме би
се по ди гао ква ли тет пру же них услу га

Да би смо сма њи ли ли сте
че ка ња вој них оси гу ра ни ка за
од ре ђе не вр сте ди јаг но сти ка,
ка ква је на при мер маг нет на
ре зо нан ца, уве ли смо и рад ви -
кен дом. Зна чи, сва ке су бо те и
не де ље на ше ко ле ге ра де ка ко
би се уре ђај мак си мал но ис ко -
ри стио и ли ста че ка ња учи ни -
ла што кра ћом. То је до дат ни
на пор.
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