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НА РОД НО ЛЕ ЧЕ ЊЕ У МИ ЛЕ ШЕВ СКОМ КРА ЈУ
Др Во ло ђа Ћу ко вић

ЗЦ Ужи це, ОЈ Дом здра вља При је по ље

FOLK RE MEDY IN MI LES HE VA DIS TRICT
Vo lo dja Dju ko vic

Sum mary

In Mi le se va dis trict, as well as in the ot her parts of our co un try, folk re-
medy has been prac ti ced for cen tu ri es by an esta blis hed pr o to col and has al-
ways ac com pa nied the of fi cial me di ci ne. Si tu a tion is so mew hat si mi lar to day, 
even tho ugh mo dern me di ci ne gre atly pre va ils. The re fo re the fol lo wing met-
hods of me di cal tre at ment are prac ti ced: ani mi stic, ma gi cal, de ri ve fr om ex pe-
ri en ce, re li gi o us, her bal tre at ment, and of co ur se the met hods of mo dern me-
di ci ne which has thri ved espe ci ally du ring the XIX cen tury.

Thanks to the abun dan ce of flo ra in Mi le se va dis trict, folk re medy has 
been ge ne rally ori en ted to using na tu ral sub stan ces fr om the clo se en vi ron-
ment: food, lo cal herbs…

The re is al so a pre sent ori en ta tion for in va si ve tec hni qu es of self-ta ught 
prac ti ti o ners, re li gi o us met hods li ke prayers, pil gri ma ges to holy pla ces (mo-
na stery Ku ma ni ca ne ar Pri je po lje) as well as bi zar re, but po pu lar met hods of 
psycho lo gi cal-ma gi cal ef fect…

Esta blis hing con nec tion bet we en me di cal di ag no stics and the folk re medy 
in this area is tra di ti o nally inef fi ci ent. We can con clu de that folk re medy to-
day re pre sents an unsyste ma tic and co lor ful pra xis which can be tran sla ted 
to syste ma tic sta te only when cle a ned of its flaws, dan gers and su per sti ti ons. 
That is why folk re medy ne eds to be stu died and prac ti ced by edu ca ted ex perts 
and pr o fes si o nals for po ten tial in te gra tion in the system of he alth ca re, which 
im pli es co o pe ra tion of the ra pists of clas si cal and tra di ti o nal me di ci ne.

Key words: folk re medy, her bal tre at ment, re li gi o us met hods of he a ling …

Увод

Ма на стир Ми ле ше ва, је дан од нај ста ри јих цен та ра срп ске ду хов но-
сти, на ла зи се у ру рал ном де лу оп шти не При је по ље. Тер мин – Ми ле шев-
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ски крај под ра зу ме ва ши ри пр о стор око ма на сти ра Ми ле ше ва и ван гра-
ни ца оп шти не При је по ље па се у том сми слу и на во ди у овом ра ду.

У Ми ле шев ском кра ју, као и у оста лим де ло ви ма на ше зе мље, на-
род но ле че ње се ве ко ви ма од ви ја ло пре ма уста ље ном пр о то ко лу и би ло 
је стал ни пра ти лац зва нич не ме ди ци не. Си ту а ци ја је у не че му и да нас 
слич на ма да са вре ме на ме ди ци на ипак су ве ре но пре о вла ђу је. Та ко се 
прак ти ку ју сле де ћи на чи ни ле че ња: ани ми стич ки, ма гиј ски, ре ли гиј-
ски, ис ку стве ни, ле че ње би љем и на рав но, ме то де мо дер не на уч не ме ди-
ци не ко ја је до жи ве ла свој успон на ро чи то у 19. ве ку.

Ани ми стич ки на чи ни ле че ња:

Да ти ра ју још из па ган ских вре ме на а за др жа ли су се и до да нас. Углав-
ном се са сто је од јед но став них ри ту ал них по сту па ка ко ји се сма тра ју пре-
вен тив ним пр о тив бо ле сти или би ло ко јег зла у ши рем сми слу а ко ји углав-
ном не ма ју ни ка кву ло гич ну узроч но-по сле дич ну ве зу са сво јом на ме ном. 

– Ба ја ње чи не јед но став ни по ступ ци пра ће ни из го ва ра њем крат ких 
ре че ни ца за ко је се сма тра да шти те од бо ле сти или зла (да зло не чу је; 
по ву ци се за уво; куц ни три пут о др во; по ме ри се с ме ста...)

– Вра ча њем се ба ве по себ но на да ре не осо бе, углав ном же не, за ко је 
се ве ру је да мо гу до ве сти до из ле че ња (ус по ста вља њем не по сред ног кон-
так та, пу тем пред ме та, фо то гра фи је, те ле фо ном, пу тем ТВ-ме ди ја ...та ко 
што ће укло ни ти „зле чи ни“ и да ти са вет шта тре ба учи ни ти да бо лест 
не ста не).

– Га та ње чи не сим бо лич ки по ступ ци за от кла ња ње бо ле сти (ка мен, 
упо тре бљен за ме сто убо да, вра ти ти тач но на сво је ме сто ка ко би бол не-
стао и све се вра ти ло у пр во бит но ста ње; нов чић-на газ оста ви ти на пу ту 
ка ко би бо лест пре шла на на ла за ча, пр о кљу ча лу во ду са хле бом оста ви ти 
да ис па ри пре ко но ћи чи ме се укла ња и узрок бо ле сти).

– Но ше ње за штит них пред ме та, амај ли ја – (но во ро ђен че ту или ма-
лом де те ту цр ве ни ко нац се ве же око руч ног згло ба пр о тив уро ка; бе ли 
лук се ста вља ис под ја сту ка де те та или бо ле шљи ве осо бе; огр ли це, лан-
чи ћи са при ве ском, ра зни пред ме ти но се се као за шти та пр о тив бо ле сти 
и зла).

За ни мљи во је да су се ови нај ста ри ји и нај при ми тив ни ји по ступ ци 
за др жа ли до да на шњих да на ма да је још у 12. ве ку и Све ти Са ва ука зи вао 
на њи хо во штет но деј ство и стро го за бра нио при ме ну на дри ле кар ства, 
ба ја ња, вра ча ња, га та ња и ба вље ња ма ги јом у ме ди цин ској прак си.

Ма гиј ски на чи ни ле че ња:

Са сто је се од не ко ли ко по себ них ри ту ал них по сту па ка ко ји су у на-
ро ду по зна ти као са ви ја ње стру не и са ље ва ње стра ве. На ме на им је раз-
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ли чи та, за те ра пи ју де пре си је, анк си о зно сти, пси хо со мат ских бо ле сти, 
ста ња акут ног стра ха... 

Са ви ја ње стру не – Овај тер мин под ра зу ме ва не ко ли ко по сту па ка 
ко ји се при ме њу ју углав ном за от кла ња ње или убла жа ва ње сто мач них 
те го ба (спу штен же лу дац, дис пеп си је, га страл ги је, гу би так апе ти та...):

Ве зи ва ње по ја са. Усу ка на при руч на тка ни на (пе шкир, сал ве та...), 
спи рал но се на мо та у кру жни диск ко ји се ста ви на пу пак. Ши ро ким по-
ја сом се до бро стег не цео сто мак, чи ме се по сти же по се бан при ти сак у 
пре де лу пуп ка, и оста ви та ко не ко ли ко са ти. 

Увр та ње пуп ка. Кри шка кр ом пи ра са не ко ли ко за бо де них и упа ље-
них ши би ца ста ви се на пу пак. По кло пи се по су дом (ча шом, лон че том, 
ма њом шер пом...) ко ја се за тим при ти сне на сто мак и кру жним по кре ти-
ма окре ће око пуп ка пра ве ћи на бо ре окол не ко же. 

Ма си ра ње ру ку. Ша ке се по је ди нач но ма си ра ју у јед ној тач ки, из ме-
ђу пал ца и ка жи пр ста, а за тим се из во ди сна жна ма са жа дуж по длак ти-
ца у прав цу вен ског кр во то ка. 

Са ље ва ње стра ве. Ве о ма по пу ла ран по сту пак ме ђу се о ским жи-
вљем али и у урба ној сре ди ни, на вод но и ве о ма де ло тво ран. Ко ри сти 
се у те ра пи ји анк си о зних ста ња, фо би ја, ста ња стре са, акут ног стра ха... 
Бо ле сник се ди по кри вен тка ни ном пре ко гла ве. На кон не ко ли ко кру-
жних по кре та из над бо ле сни ка, ка ши ка са ма њим ко ма дом чвр стог 
оло ва се ста вља у ва тру (на жар). На кон што оло во по ста не теч но, оно 
се од мах си па у по су ду са хлад ном во дом иза зи ва ју ћи бур ну ре ак ци ју, 
пра ће ну ефект ним зву ком и из два ја њем обла ка па ре. Из по су де се из-
ва ди охла ђе но оло во ко је по при ми нео бич не об ли ке ко ји де лу ју су ге-
стив но на тре ти ра ну осо бу. По сту пак се по на вља три пу та а на кра ју се 
бо ле сник по си па ко ри шће ном во дом. До би је ни об ли ци оло ва асо ци ра ју 
бо ле сни ка на узрок ње го вог обо ље ња чи ме се у ве ћи ни слу ча је ва, на-
вод но, по сти же и из ле че ње.

Ре ли гиј ски на чи ни ле че ња:

Ми ле шев ски крај углав ном на се ља ва ста нов ни штво пра во слав не и 
ислам ске ве ро и спо ве сти ко је у ци љу пре вен тив ног де ло ва ња и ле че ња 
при ме њу је мо ли тве и по се те обли жњим или уда ље ним све тим ме сти ма 
или ма на сти ри ма. 

Мо ли тве за оздра вље ње пред ста вља ју тра ди ци о нал ни ре ли гиј ски 
по сту пак обра ћа ња Бо гу, све ци ма или дру гим уз ви ше ним би ћи ма из ду-
хов ног све та за по моћ у из ле че њу кон крет не бо ле сти, одр жа њу оп штег 
здра вља, от кла ња њу фи зич ког бо ла или ду шев не пат ње (пси хо со мат-
ских обо ље ња, не у ро за, фо би ја, стре са...) пре, то ком или на кон при ме не 
те ра пи је или трет ма на зва нич не ме ди ци не. 
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Мо ли тве за пра во слав не вер ни ке

При ме њи ва не су још у 13. ве ку у бол ни ци Све ти дух при ма на сти ру 
Сту де ни ца. Оба вља ју се у цр кви или по ред бо ле сни ко ве по сте ље:

– Мо ли тва за бо ле сни ка 
– Мо ли тва за бо ле сно де те
– Мо ли тва за ду хов ну об но ву
– Мо ли тва за ум но обо ле лог чо ве ка
– Мо ли тва ка да се здрав стве но ста ње по гор ша ва
– Мо ли тва пред опе ра ци ју
– Мо ли тва пред смрт
– Мо ли тва пр о тив на па да ђа во ла

Оквир ни са др жај мо ли тве је сле де ћи: „ ... мо ли мо Те Бо же наш, ми-
ло шћу сво јом по се ти бо ле сног слу гу Твог, опро сти му сва ки грех, вољ ни 
и не вољ ни... по ша љи са не ба ле ко ви ту си лу Тво ју, ко сни се те ла, об у ста-
ви гр о зни цу, уми ри бо ло ве и сва ку при кри ве ну не моћ, бу ди ле кар слу ге 
Твог..., по диг ни га са одра бо ле сти и по сте ље пат њи чи та ва и здра ва... Јер 
је Тво је да нас ми лу јеш и спа са ваш, Бо же наш, и Те би сла ву уз но си мо, 
Оцу и Си ну и Све то ме Ду ху, са да и увек и у ве ко ве ве ко ва. Амин.“ 

Мо ли тве (до ве) за вер ни ке исла ма:

Оба вља ју се над во дом, ме дом, урма ма, ма сли но вим уљем, над бо ле-
сни ком:

– До ве за оздра вље ње 
– До ве пр о тив ра зних бо ле сти пси хо ло шке при ро де
– До ве пр о тив по ре ме ћа ја па жње и за бо рав но сти
– До ве пр о тив ра зних те ле сних бо ло ва, не пра вил ног и убр за ног 
ра да ср ца, гу ше ња, оп ште ма лак са ло сти...
– До ве пр о тив уро ка
– До ве пр о тив злих си хир ба за
– До ве пр о тив шеј тан ских су ге сти ја и при су ства (при сил них ми-
сли и гла со ва...) 

По се бан об лик мо ли тве пред ста вља ју до ве у ви ду за пи са за амај ли је 
(„хо џин за пис“)

По се те све тим ме сти ма пред ста вља ју ве о ма по пу ла ран оби чај, чин 
хо до ча шћа али и сво је вр стан на чин ле че ња за ре ли ги о зно ста нов ни штво 
Ми ле шев ског кра ја. 

Ви ли на во да, у ру рал ном де лу При је по ља, јед но је од ме ста за ко је се 
ве ру је да пр вен стве но ле чи обо ље ња ока.

Са ви на во да, у Са ви ној пе ћи ни, не да ле ко од ма на сти ра Ми ле ше ва, у 
ства ри је по зна ти из вор за ко ји се ве ру је да има ра зна ле ко ви та свој ства. 
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Ма на стир Ку ма ни ца, код При је по ља (те ри то ри јал но при па да оп шти-
ни Сје ни ца) ве ко ви ма је по зна то све то ме сто ко је по се ћу ју ка ко пра во-
слав ни та ко и вер ни ци исла ма у ве ро ва њу у из ле че ње од ра зних бо ле сти.

Из истих раз ло га ста нов ни штво овог кра ја по се ћу је и Острог у Цр ној 
Го ри.

Ис ку стве ни на чи ни ле че ња:

Пред ста вља ју по себ не по ступ ке ле че ња ко ји су уте ме ље ни на ду го-
го ди шњој при ме ни прет ход ни ка са ма ње или ви ше осве до че ним успе-
шним ре зул та ти ма. 

– „Пр ште ње“ крај ни ка – је по сту пак руч ног при ти ска ња, гње че ња 
уве ћа ног аде но ид ног тки ва де те та обо ле лог од по на вља них ан ги на или 
тон зи ло фа рин ги ти са у ци љу од стра њи ва ња гној них на сла га и бо ље пр о-
ход но сти ва зду шног пу та;

– По ди за ње вра та/неп ца – сли чан по сту пак са слич ним ефек том, 
углав ном за по бољ ша ње апе ти та код де це;

– По си па ње крај ни ка ни ша до ром – агре си ван по сту пак у ци љу ле че-
ња ан ги не;

– Ва ђе ње „ба дљи“ из ока – чу па ње ура слих тре па ви ца; 
– Ле че ње кон јук ти ви ти са мле ком до ји ље – пр вен стве но но во ро ђен-

ча ди али и од ра слих;
– Дез ин фек ци ја и са ни ра ње ра на (по се ко ти на, огу љо ти на, убод них 

ра на...) ра ки јом;
– Оба ра ње тем пе ра ту ре ра ки јом ко мо ви цом, ку ку ру зним бра шном, 

сен фом...
– Ле че ње ре у ме ожа ри ва њем згло бо ва ко при вом;
– Ле че ње аст ме ко зјим и ко би љим мле ком;
– Ле че ње упа ле плу ћа уви ја њем у јаг ње ћу ко жу;
– Ле че ње убо ја и кон ту зи о них по вре да уви ја њем у јаг ње ћу ко жу; 
– Раз би ја ње ка ме на су ше ним ко ко ши јим же лу ци ма; 
– При ви ја ње ме ле ма ма ње или ви ше по зна тих тра ва ра;
– Убла жа ва ње бо ла у гр лу пра ће ног ка шљем – ка ра ме ли са ним ше ће-

ром са во дом или мле ком („ка ра ме ли ца“); 
– На ме шта ње ко сти ју (уко че ност и бол у кич ми, уга ну ћа, пре ло ми...) 

– ве о ма по пу лар на прак са ко јом се ба ве по је дин ци са или без по ро дич не 
тра ди ци је у ци љу ле че ња или ре ха би ли та ци је као ма ну ел ни те ра пе у ти 
ма се ри, ки ро прак ти ча ри... 

На род не ис ку стве не ме то деŠ

– Ку па ње но во ро ђен че та на чи ном „во да на ни же – де те на ви ше“ – Из раз 
ни је на стао на ба зи су је вер ја већ пр о мо ви ше си стем ку па ња ко ји пре вен-
тив но обез бе ђу је бо ље на пре до ва ње де те та. По сто ји уве ре ње да су де ца 
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ку па на у ба њи ца ма че шће бо ле сна, са тем пе ра ту ром а де ца ку па на пре-
ко ру ке, здра ви ја, бо ље на пре ду ју. Ку па њем де це во дом из ка ди це че шће 
до ла зи до упа ле мо краћ них ка на ла (на ро чи то жен ске де це ко ја још у пр-
вој го ди ни сла би је на пре ду ју) због при су ства у во ди ве ћег бр о ја бак те ри ја 
ко је су у ди рект ном до ди ру са спо ља шњим мо краћ ним ка на лом де те та. 

– Упо тре ба пе ле на „не по за сун цу“ – Пе ле не оста вље не на кон за ла ска 
сун ца су обич но вла жне, са ве ћим са др жа јем пра ши не и ра зних алер ге-
на ко ји то ком но ћи ири ти ра ју ко жу де те та... 

– Са на ци ја фу рун ку ла пче ли њим во ском – За гре ја ни пче ли њи во сак се 
оба ви је кр пом, по ста вља на фу рун ку ле ко ји се на кон са зре ва ња и отва ра-
ња по је ди нач но чи сте и пе ру.

– Те ра пи ја пр о ли ва ки чи цом, (љу би ча стом) кан та ри јом – Са су шен цвет 
и лист се оста ве 10-15 ми ну та у прет ход но пр о кљу ча лој во ди на кон че га 
се до би је чај ве о ма гор ког уку са. Ко ри сте се јед на до три ра киј ске ча ше у 
то ку да на, што је обич но до вољ но за са ни ра ње пр о ли ва.

– Те ра пи ја „жу ће ни це“ (нео на тал не жу ти це) – Но во ро ђен че се по ста ви 
крај ве ћег пр о зо ра на сун ча ној стра ни, ста кла обо је ног у љу би ча сту бо ју. 
Та ко ђе, по себ на тка ни на, по пут га зе, ме ша њем цр ве не и пла ве обо ји се 
„плав ка сто, у бо ју зре ле тре шње“ и ра ши ри из над но во ро ђен че та ко је је 
из ло же но сун че вој све тло сти.

– Оба ра ње тем пе ра ту ре хлад ним ки се лим мле ком – Обич но се узме јед-
на ока хлад ног ки се лог мле ко (1 ока = око 1,3 кг) и до да ма ло во де да не 
бу де гу сто – де те на из ме нич но пи је и по вра ћа.

– Оба ра ње тем пе ра ту ре обло га ма од кр ом пи ра – При пре ме се што ве-
ће по лут ке „жи вог“ кр ом пи ра ко ји ма се об ло же но ге до ко ле на (са ко ром 
окре ну том пре ма спо ља) и оба ви ју ла га ним плат ном. 

– За по бољ ша ње апе ти та и крв не сли ке – Ко ри сти се сле де ћи ре цепт: До-
бро уму ће но ја је + 2 ка ши ке ме да (ду го ме ша ти) + 1 ис це ђен ли мун: сва ки 
дан по 1 ка ши ка по сле до руч ка или руч ка то ком јед ног до два ме се ца.

– Те ра пи ја хр о нич ног си ну си ти са – Са сто ји се од ин ха ла ци је над „ва ре-
ни ком“ (вру ћим мле ком) до по ја ве су кр ви це на кон че га сле ди ин ха ла ци-
ја бо си о ком. Ин ха ла ци ја се вр ши у се де ћем, ус прав ном (не у по гну том) 
по ло жа ју при че му се то пао ва здух увла чи а из бе га ва ак тив но из ба ци ва-
ње са др жа ја под при ти ском.

– Те ра пи ја „бу би на“ (црев них па ра зи та) ку ва ном ра жи (од вар и зр на)
– Те ра пи ја тр бо бо ље“ (бо ло ва у сто ма ку) и бо ле сти де бе лог цре ва све жим 

љу тим па при ка ма
– Те ра пи ја аст ме ја сту чи ћи ма ис пу ње ним об ла ња ним бо ро вим–лу че вим 

од ре сци ма

Ле че ње би љем:

Као и у оста лим кра је ви ма на ше зе мље ле че ње би љем ве ро ват но 
пред ста вља нај бо љи при мер на ше аутен тич не до ма ће тра ди ци о нал не 
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ме ди ци не. Ве ро ват но и због то га што се де ли мич но за сни ва и на те ме-
љи ма сред њо ве ков не зва нич не ме ди ци не о че му све до че и пр ви пи са-
ни до ку мен ти са упут стви ма о упо тре би би ља ка у ле че њу (фи то те ра-
пи ји) у нас: ма на стир ски ко дек си: Хо до шки (14. век) и Хи лан дар ски 
(14. и 16. век)

За хва љу ју ћи бо га тој фло ри Ми ле шев ског кра ја на род но ле че ње у 
прак си је углав ном ори јен ти са но на ко ри шће ње у ис хра ни, пре вен ти-
ви и ле че њу при род них ма те ри ја из бли ског окру же ња: хра не, ле ко ви тог 
би ља и при пра ва ка. Не ко ли ко при ме ра нај бо ље илу стру ју ши ро ки спек-
тар ко ри шће ња у сва ко днев ном жи во ту ста нов ни штва овог кра ја:

– Бе ли лук (Al li um sa ti vum) – за по ја ча ње иму ни те та, за ре гу ла ци ју ви-
со ког крв ног при ти ска, са на ци ју бра да ви ца, упа ле уха.

– Бе ли слез, шљез (Alt ha ea of fi ci na lis) – пр о тив упор ног су вог ка шља... 
– Бо кви ца пи то ма/жен ска/ши ро ко ли сна (Plan ta go ma jor) – за бр зу са-

на ци ју фу рун ку ла и ма њих за гно је них ра на.
– Жал фи ја, ка ду ља (Sal via of fi ci na lis) – за хи ги је ну и дез ин фек ци ју 

усне ду пље, пр о тив упор ног ка шља, бр он хи ти са. 
– Ко при ва, жа ри га, жа ра (Urti ca di o i ca) – за те ра пи ју ре у ме, ма ло крв-

но сти.
– Бо си љак, бо си ок, бо си ље, фа сли џан, ма сли џан (Oci mum ba si li cum) – 

за ин ха ла ци је код упа ле си ну са.
– На на ди вља, ме тви ца (Мentha pi pe ri ta) – пр о тив сто мач них те го ба. 
– Мај чи на ду ши ца, та мја ни ка (Thymus Serpyllum) – ко ри сти се као се-

да тив, пр о тив ка шља, бо ло ва у сто ма ку.
– Хај дуч ка тра ва, хај ду чи ца, спо риш, ко стри јет, сто ли сник (Ac hil lea 

mil le fo li um) – за са на ци ју и бр зо за ра шћи ва ње ин фи ци ра них ра на, по се-
ко ти на, убо ја, по вре да пра ће них спо ља шњим кр ва ре њем и по ви ше ном 
тем пе ра ту ром. 

– Кан та ри он, го спи на тра ва, бо го ро ди чи на тра ва (Hype ri cum per fo ra
tum) – за бр же за ра шћи ва ње ра на, за са на ци ју и убла жа ва ње бо ло ва код 
упа ле хе мо ро и да, ул це ро зног ко ли ти са, за убла жа ва ње и ле че ње опе ко-
ти на.

– Кан та ри ја му шка, ки чи ца пра ва, гор ка ки ти ца (Cen ta u ri um um be la
tum) – ефи ка сан ан ти ди ја ро ик. 

– Ка ми ли ца (Ma tri ca ria Cha mo mil la) – као бла ги дез ин фи ци јенс код 
по вре да слу зо ко же, за са на ци ју кон јук ти ви ти са, као бла ги се да тив.

– Ро со пас, ру са тра ва, жу та тра ва, жу ти ро со пас (Che li do ni um Ma i us) – 
ефи ка сно сред ство пр о тив бра да ви ца.

– Чу вар ку ћа (Sem per vi vum tec to rum) – у прак си се ко ри сти као уни вер-
зал ни лек за раз не бо ле сти.

– Орах ( Ju glans re gia) – за бо ле сти штит не жле зде (ора хо ва ча), за по-
бољ ша ње по тен ци је (са ме дом).

– Бун де ва (Cu cur bi ta pe po) – се ме бун две се ко ри сти у те ра пи ји па ра-
зи тар них обо ље ња.
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– Ду ња (Cydo nia Ob lon ga) – плод се ко ри сти као ан ти ди ја ро ик.
– Ру жа (Ro sa Cen ti fo lia) – сок од ру жи ног цве та ко ри сти се као бла ги 

се да тив.
– Тре шња (Pru nus Avi um) – чај од пе тељ ки ефи ка сан је ди у ре тик.
– Шљи ва (Pru nus do me sti ca) – су ве шљи ве су по пу лар но и ефи ка сно 

сред ство пр о тив оп сти па ци је.
– Бор (бе ли), чам, лу че ви на (Pi nus sil ve stris) – Чај од бо ро вих игли ца у 

те ра пи ји аст ме.
– Тра ва ива, ду ба чац (Te uc ri um mon ta num) – („Трав ка Ива – од мр тва 

пра ви жи ва“) ко ри сти се за раз не бо ле сти. 
– Ма тич њак, пче ли ња тра ва (Me lis sa of fi ci na lis) – ко ри сти се у ле че њу 

ра зних бо ле сти.
– Зо ва (Sam bu cus ni gra) – чај или сок се ко ри сте као ди у ре тик.
– Одо љен, ма ци на тра ва (Va le ri a na Of fi ci na lis) – чај се ко ри сти као се-

да тив.
– Ува, ме две ђе гр о жђе (Arc to stap hi los uva ursi) – увин чај је до бро по зна-

ти ди у ре тик.
– Дрен, дре њак, дре њи на (Cor nus mas) – ко ри сти се као ан ти ди ја ро ик, 

сред ство за ја ча ње орга ни зма. 
– Ја бу ка оско ру ша (Sor bus do me sti ca) – по моћ но сред ство у те ра пи ји 

ди ја бе те са.
– Гљи ва пу ха ра (Lan ger ma nia gi gan tea) – ефи ка сно сред ство за за у ста-

вља ње кр ва ре ња, за ра шћи ва ње ра на.

Ле че ње при ме ном на уч не ме ди ци не:

По след њих де це ни ја по стиг нут је ви дан на пре дак у свим сег мен ти-
ма здрав стве не за шти те ста нов ни штва Ми ле шев ског кра ја што је до ве ло 
до по бољ ша ња со цио-епи де ми о ло шких усло ва ста но ва ња, уна пре ђе ња 
хи ги јен ских на ви ка, пр о мо ци је здра вог на чи на жи во та, бо ље оба ве ште-
но сти и све сти о зна ча ју здра вља пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, 
ме ди ја, кр оз пре вен тив ни рад са ве то ва ли шта, ин сти ту ци ју иза бра ног 
ле ка ра, пр о грам ске ак ци је (мај чи но мле ко нај бо ља хра на, шко ла без др-
о ге...)... (У окви ру здрав стве ног цен тра Ужи це у оп шти ни При је по ље по-
сто ји Оп шта бол ни ца и Дом здра вља са две здрав стве не ста ни це и не ко-
ли ко се о ских ам бу лан ти).

Ме ђу тим, још увек по сто ји не до вољ на оба ве ште ност о ре зи стен-
ци ји на ле ко ве (не ра ци о нал но ко ри шће ње ан ти би о ти ка по свом на-
хо ђе њу), кон тра ин ди ка ци ја ма за упо тре бу не ких ле ко ва (алер ги је на 
ле ко ве, са ли ци ла ти код па ци је на та са ул ку сом...), на чи ну упо тре бе 
ле ко ва (орал на упо тре ба ам пу лар них ле ко ва, но вал ге тол, стреп то ми-
цин...)... 
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За кљу чак

На род но ле че ње у Ми ле шев ском кра ју пред ста вља јед ну ме то до-
ло шки не си сте ма ти зо ва ну и ша ро ли ку прак су ко ја се мо же пре ве сти у 
си стем ско ста ње са мо ако се от кло не ње ни не до ста ци, опа сно сти и не-
у ко сти. За то је по треб но ње но сту ди о зно пр о у ча ва ње и прак ти ко ва ње 
од стра не обра зо ва них струч ња ка и пр о фе си о на ла ца ра ди по тен ци јал-
не ин те гра ци је у си стем здрав стве не за шти те ко ји под ра зу ме ва са рад њу 
те ра пе у та кла сич не и тра ди ци о нал не ме ди ци не. У том сми слу, на при-
ме ру Ми ле шев ског кра ја, овај рад пред ста вља скро ман до при нос упо зна-
ва њу са на род ним ле че њем као не до вољ но ис тра же ним ре сур сом на ше 
тра ди ци о нал не ме ди ци не.
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