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СЕ ЋА ЊЕ НА ПРИМAРИЈУС ДОК ТОР ЗА ГОР КУ БЕ РО ВИЋ, 
ОСНИ ВА ЧА ИН СТИ ТУ ТА ЗА РЕ У МА ТО ЛО ГИ ЈУ 

У БЕ О ГРА ДУ1

Прим. др Илин ка Ву ко вић
Сек ци ја за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва

Me di ci ne
is of all the arts

the most no ble
Hip poc ra tes

При ма ри јус док тор За гор ка Бе ро вић, при зна ти ре у ма то лог у Евро пи 
и све ту, би ла је за слу жна лич ност, же на ле кар из у зет не енер ги је, упор но-
сти и ену зи ја зма, чи је су иде је и ре а ли за ци ја би ли осни ва ње До ма здра-
вља „Бо рис Ки дрич“ (1954) и Ин сти ту та за ре у ма то ло ги ју у Бе о гра ду. Ин-
сти тут за ре у ма то ло ги ју по чео је са ра дом 1. апри ла 1965. го ди не и ви ше 
од 45 го ди на пред ста вља пр во ра зред ну спе ци ја ли зо ва ну уста но ву у Ср-
би ји за ле че ње и ре ха би ли та ци ју обо ле лих од ре у мат ских бо ле сти, пра-
те ћи нај са вре ме ни је прин ци пе европ ске и свет ске ре у ма то ло ги је. Кра јем 
2010. го ди не по кре ну та је ини ци ја ти ва да Ин сти тут до би је име по сво ме 
осни ва чу и пр вом ди рек то ру, при ма ри јус др За гор ки Бе ро вић. То је био 
раз лог ви ше да не пре пу сти мо за бо ра ву њен лик и де ло.

Са же так

За гор ка Про фи ро вић, уда то Бе ро вић ро ђе на је 5. ју на 1899 (1900) у Ви-
ни код Кња жев ца. Од ра сла је у по ро ди ци углед них учи те ља. Ме ди ци ну је 
ди пло ми ра ла у За гре бу, 1926. го ди не. У Бе о гра ду је спе ци ја ли зи ра ла Ин-
тер ну ме ди ци ну. За по сли ла се у Окру жном уре ду за оси ги ра ње рад ни ка 
Бе о град, а убр зо на кон дру гог свет ског ра та до ла зи на че ло По ли кли ни ке 
III ре о на у Бе о гра ду. По себ но се ин те ре со ва ла за ре у ма то ло ги ју те од ла зи 
на уса вр ша ва ње (1952) код Е. Г. Л. Бај во тер са, у Ве ли ку Бри та ни ју. Го ди-
не 1953. У III До му здра вља отва ри ла је пр ву ре у ма то ло шку ам бу лан ту, а 

1  Примаријус др Загорка Беровић je оснивач Дома здравља „Борис Кидрич“ и Инсти-
тута за реуматологију Београд, овај рад je посвећен претежно сећањима из Института за 
реуматологију.
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за тим ор га ни зу је за вр ше так из град ње но вог До ма здра вља и из град њу 
Ин сти ту та за ре у ма то ло ги ју. Њен струч ни рад био је пло дан. Пр ва књи-
га, Ре у ма ти зам, штам па на је 1953. го ди не у 20.000 при ме ра ка; књи га Ре
у ма то ло ги ја иза шла је из штам пе 1966. го ди не и слу жи ла је као уџ бе ник, 
а мо но гра фи ја Ре у ма тич ка гро зни ца из 1954. го ди не до жи ве ла је до пу ње но 
из да ње, 1971. го ди не као Ре у мат ска гро зни ца. На пи са ла је и ви ше од 150 
струч них и на уч них ра до ва (у 100 је пр ви аутор), ко ји су из ла га ни на кон-
гре си ма и сим по зи ју ми ма и штам па ни у зе мљи и ино стран ству.

Би ла је пред сед ник ре у ма то ло шке сек ци је СЛД-а (1963–1979) и Удру-
же ња ре у ма то ло га Ју го сла ви је (1964–1980), пред сед ник Ре пу блич ке ко-
ми си је за ре у мат ску гро зни цу, члан Из вр шног од бо ра Европ ске и Ин тер-
на ци о нал не ли ге за бор бу про тив ре у ма ти зма, и по ча сни члан удру же ња 
ре у ма то ло га мно гих зе ма ља, од го вор ни уред ник ча со пи са Аcta Rhe u ma-
to lo gi ca Bel gra den sia и др. До би ла је Ок то бар ску на гра ду гра да Бе о гра да, 
два од ли ко ва ња и ви ше при зна ња. Го ди не 1980. Ин сти тут за ре у ма то ло-
ги ју по стао је на став на ба за Ме ди цин ског фа кул те та.

Би ла је ве дра и дру штве на осо ба, ам би ци о зна и зах тев на. Во ле ла је 
ред и ди сци пли ну. Њен жи вот ни мо то је био „ура ди ти све за бо ле сни ка“ 
и „бо ле сник је увек у пра ву“. Учи ни ла је све да жи вот обо ле лих од ре у-
мат ских бо ле сти бу де бо љи. Та ко је, уз по ро ди цу, и се би на шла нај леп-
ши сми сао жи во та. Уда ла се за ин тер ни сту, др Ра ди во ја Берoвића ка сни је 
про фе со ра Ме ди цин ског фа кул те та и ака де ми ка СА НУ. Син Ни ко ла оже-
њен је Ен гле ски њом, са ко јом има 3 си на. Пен зи о ни са на је 30. ју на 1977, са 
ста жом ду гим по ла ве ка. Умр ла је у ду бо кој ста ро сти, 26. сеп тем бра 1988. 
го ди не. Са хра ње на је у але ји за слу жних гра ђа на, на Но вом гро бљу у Бе-
о гра ду

IN THE ME MORY OF PRIM DR ZA GOR KA BE RO VIC, THE FO UN DER OF 
THE IN STI TU TE OF RE U MA TO LOGY, BEL GRA DE

Su mary

Prim dr Za gor ka Be ro vic was an esta blis hed rhe u ma to lo gist, well known 
in Euro pe and wor ldwi de. This wo man was a doc tor of ex cep ti o nal energy, 
persi sten ce and ent hu si asm which hel ped her de ve lop the idea of fo unding 
the he alth cen tre “Bo ris Ki dric” (1954) as well as the In sti tu te of Rhe u matology 
in Bel gra de. In sti tu te of Rhe u ma to logy ope ned on 1st of April 1965; for more 
than 45 years it is Ser bia’s most re spec ta ble spe ci a list in sti tu tion for tre ating 
rheumato lo gic di se a ses, using the la test met hods of Euro pean and world 
principles of rhe u ma to logy. In 2010 an ini ti a ti ve was star ted to na me the 
Institu te af ter its fo un der, dr Za gor ka Be ro vic. That was one of the re a sons to 
re mem ber her li fe and the ca re er. 
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Za gor ka Be ro vic (nee Por fi ro vic) was born on 5th of Ju ne 1899/1900 in 
Vina ne ar Knja ze vac in Ser bia. She grew up in a fa mily of re spec ted te ac-
hers. In Zagreb, she gra du a ted me di ci ne (1926), and in Bel gra de spe ci a li zed for 
internal me di ci ne. She got her first em ployment in the In sti tu te for in su ran ce 
of the Bel gra de re gion, and soon af ter World War II she be ca me the head of 
the Belgrade’s III re gion Po lic li nic. She sho wed an in te rest in rhe u ma to logy in 
parti cu lar, so in 1952 she went to the Uni ted King dom to do a spe ci a li za tion 
with E. G. L. Bywa ters. In 1953, she star ted a first rhe u ma to lo gic de part ment 
in III He alth cen tre in Bel gra de. Soon af ter wards, she fo un ded a new he alth 
centre and the In sti tu te of Rhe u ma to logy. 

She was a pro duc ti ve re se ar cher. Her first bo ok, Rhe u ma tism, was pu-
blished in 20 000 co pi es, in 1953. Her ot her bo ok, Rhe u ma to logy was pu blis hed 
in 1966 and was used as a study bo ok. She has al so pu blis hed a mo no graph, ti tled 
Rhe u ma tic fe ver in 1954, and this edi tion was ex pan ded and re prin ted in 1971. 
Apart from that, she wro te mo re than 150 sci en ti fic me di cal re se ar ches and 
es says (in 100 of which she is the first aut hor) that we re pu blis hed and pre sen-
ted in Ser bia and abroad, on con gres ses and sympo si ums. She was the head of 
the rhe u ma to lo gic de part ment of the Ser bian Me di cal So ci ety (1963-1979) and 
the pre si dent of the So ci ety of the Rhe u ma to lo gists of Yugo sla via (1964-1980), 
mem ber of the exe cu ti ve bo ard of the In ter na ti o nal and Euro pean Le a gue for 
Rhe u ma tism as well as the ho no rary mem ber of many rhe u ma to logic so ci e ti es 
abroad. Dr Be ro vic was al so a chi ef edi tor of the pu bli ca tion Ac ta Rha u ma to
lo gica Bel gran den sia. She has been awar ded a city of Bel gra de pro minent “Oc-
to ber” pri ze, along si de many ot her pri zes. In 1980, In sti tu te of Rhe u ma to logy 
be ca me a te ac hing fa ci lity of the Fa culty of Me di ci ne, Uni ver sity of Belgra de.

She was a che er ful and so ci a ble per son, as well as am bi ti o us and de man-
ding. She lo ved or der and di sci pli ne. Her mot to was “to do anything for a pa ti-
ent” and “a pa ti ent is al ways right”. Everything she co uld she wo uld do to ma ke 
the li fe of her pa ti ents easi er. That was, along si de her fa mily, her main goal in 
li fe. Her hus band was dr Ra di vo je Be ro vic, a doc tor and the te ac her at the Fa-
culty of Me di ci ne in Bel gra de and la ter the mem ber of the Ser bian Aca demy of 
Arts and Sci en ces. Her son, Ni ko la, mo ved to En gland whe re he li ves with his 
wi fe and 3 sons. Dr Be ro vic went re ti red on 30th of Ju ne 1977, ha ving her ca re er 
la sted for half of the cen tury. She died on 26th of Sep tem ber, 1988 and is bu ried 
in the al ley of the pro mi nent ci ti zens in the New Ce me tery in Bel gra de. 

Пи са ти о за слу жној лич но сти као што је би ла при ма ри јус док тор За-
гор ка Бе ро вић пред ста вља за до вољ ство, јер је реч о же ни ле ка ру из у зет-
не енер ги је, упор но сти и ен ту зи ја зма, чи је су иде је и ре а ли за ци ја би ли 
осни ва ње До ма здра вља „Бо рис Ки дрич“ (од 1991. го ди не Дом здра вља 
„Сав ски ве нац“) и Ин сти ту та за ре у ма то ло ги ју у Бе о гра ду(1).

Ин сти тут за ре у ма то ло ги ју по чео је са ра дом 1. апри ла 1965. го ди не и 
ви ше од 45 го ди на пред ста вља пр во ра зред ну спе ци ја ли зо ва ну уста но ву у 
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Ср би ји за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју обо ле лих од ре у мат ских 
бо ле сти, ко ја пра ти нај са вре ме ни је прин ци пе европ ске и свет ске ре у ма-
то ло ги је(2).

Кра јем 2010. го ди не по кре ну та је ини ци ја ти ва да Ин сти тут за ре у ма-
то ло ги ју до би је име по свом осни ва чу и пр вом ди рек то ру ове уста но ве, 
при ма ри јус др За гор ки Бе ро вић. Ини ци ја ти ву је по кре ну ло не ко ли ко ле-
ка ра ко ји су би ли и ње ни нај бли жи са рад ни ци. То је био раз лог ви ше да 
се се ти мо док тор ке Бе ро вић и да у вре ме ну ко је за бо ра вља на исто ри ју, 
тра ди ци ју и кон ти ну и тет не пре пу сти мо за бо ра ву њен лик и де ло.

На осно ву са чу ва не ар хив ске гра ђе, на ма до ступ не ли те ра ту ре и 
лич них са оп ште ња нај бли жих са рад ни ка при ма ри ју са др За гор ке Бе ро-
вић, же ле ли смо да се под се ти мо на вре ме на прет ка и ен ту зи ја зма, кре а-
тив но сти и ве ли ког ра да у Ин сти ту ту за ре у ма то ло ги ју под ње ним ру ко-
вод ством и из не се мо не ка се ћа ња, по себ но нас ко ји смо има ли сре ће да је 
упо зна мо и бу де мо ње ни ђа ци или са рад ни ци.

По ре кло и по ро ди ца

За гор ка Про фи ро вић, уда то Бе ро вић ро ђе на је у ма лом али ле пом ме-
сту Ви на у бли зи ни Кња жев ца у jугосисточној Ср би ји, За је чар ски округ. 
Пре ма из во ду из књи ге ро ђе них Кња же вач ке цр кве (храм Св. Ве ли ко му-
че ни ка Ђор ђа), ро ђе на је 5. ју на 1899. го ди не. У ве ли ком бро ју до ку ме на та 
као да тум ро ђе ња на во ди се 5. ју на 1900. го ди не(3). Од ра сла је у по ро ди ци 
углед них учи те ља са мла ђом се стром Бра ни сла вом. Отац Ми ха и ло Про-
фи ро вић, учи тељ, био је по ре клом из Кра гу јев ца, а мај ка Ма кре на „учи-
тељ ка“ из Чач ка а у Ви ну, у ме сто по зна то по руд ни ку ка ме ног угља „До-
бра сре ћа“ (руд ник је ра дио од 1866. до 1972.) су до шли за по слом(4).

У на ма до ступ ним из во ри ма ни је на ве де но где је учи ла основ ну шко-
лу. Ма ту ри ра ла је у Бе о гра ду са од лич ним успе хом и до би ла сти пен ди ју 
за сту ди је ме ди ци не у Аме ри ци. Сти пен ди ја је би ла ма ла а за ви си ла је од 
до бро вољ них при ло га бо га тих аме рич ких го спо ђа, што се За гор ки Про-
фи ро вић ни је до па ло и сту ди је је на пу сти ла по сле 3 ме се ца. За по сли ла се 
у јед ној фа бри ци као рад ни ца, а но ћу је учи ла. По сле го ди ну да на вра ти-
ла се из Аме ри ке и ме ди ци ну упи са ла у За гре бу. То ком сту ди ја про ве ла је 
не ко вре ме у Пра гу и Бе чу што су прак ти ко ва ли бо љи сту ден ти(4).

Ди пло ми ра ла је на Ме ди цин ском фа кул те ту у За гре бу, 29. апри ла 
1926. го ди не и до би ла зва ње док то ра це ло куп ног ле кар ства (Me di ci nae 
uni ver sae doc to ris). Ње на ди пло ма ис пи са на је на ла тин ском је зи ку. У 
пот пи су ди пло ме су чу ве на име на ме ди ци не то га до ба: рек тор уни вер-
зи те та Дра го Пе ро вић, про фе сор ана то ми је, де кан фа кул те та Фран Сме-
тан ка, про фе сор фи зи о ло ги је и про фе сор про мо тор Ал берт Бо те ри (Аlbert 
Bot te ri), по зна ти оф тал мо лог(5).
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Кре та ње у про фе си о нал ном ра ду

По сле успе шно за вр ше них сту ди ја, при прав нич ки стаж ле ка ра, ко ји 
се ка сни је на звао оба ве зни ле кар ски стаж, оба ви ла је у Оп штој др жав ној 
бол ни ци у Бе о гра ду од 1. ју на 1926. до 19. ју на 1927. го ди не (Ми ни стар ство 
на род ног здра вља, бр. 23497). На ста ви ла је од мах во лон тер ску спе ци ја-
ли за ци ју из ин тер не ме ди ци не на уни вер зи тет ским кли ни ка ма за уну-
тра шње бо ле сти Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду; на I Ин тер ној кли-
ни ци (управ ник проф др Алек сан дар Иг ња тов ски), II Ин тер ној кли ни ци 
(управ ник проф др Ди ми три је Ан тић) и III Ин тер ној кли ни ци (управ-
ник проф др Алек сан дар Ра до са вље вић). Оде ље ња II и III Ин тер не кли-
ни ке би ла су та да у са ста ву Оп ште др жав не бол ни це. Ју на 1928. го ди не 
по ста вље на је за се кун дар ног ле ка ра-во лон те ра на III Уну тра шњем оде-
ље њу Оп ште др жав не бол ни це. На слу жби је би ла вред на, са ве сна и ис прав
на у сва ком по гле ду(3).

По сле дво го ди шњег ста жа по треб ног за спе ци ја ли зи ра ње, одо брен 
јој је на зив Спе ци ја ли сте за уну тра шње бо ле сти, 18. ма ја 1929. го ди не 
(Министарствo на род ног здра вља бр 24209) (3,5).

Још пре за вр шет ка спе ци ја ли за ци је, кра јем 1928. го ди не, за по сли-
ла се као хо но рар ни ле кар Окру жног уре да за оси гу ра ње рад ни ка у Бе-
о гра ду. У крат ком пе ри о ду (од 15. де цем бра 1929. до 1. ма ја 1930. го ди не) 
оба вља ла је при ват ну ле кар ску прак су. Мест но пра во при ват не ле кар ске 
прак се за Бе о град до би ла је од Ле кар ске ко мо ре за Ср би ју, Вој во ди ну и 
Срем(6). На ста ви ла је по но во да ра ди у Окру жном уре ду за оси гу ра ње рад-
ни ка као хо но рар ни, за тим као уго вор ни ле кар а пи та ње стал но сти по сла 
ре гу ли са но јој је мно го ка сни је(4,5).

По сле Дру гог свет ског ра та, од 1946 до 1948. го ди не она је, пре ма та да-
шњим на зи ви ма, ле кар фи ли ја ле Зе маљ ског за во да за Со ци јал но оси гу-
ра ње (ЗЗСО) гра да Бе о гра да, екс по зи ту ра III ре о на. По чет ком 1948. го ди не 
(19. ја ну а ра 1948.) го ди не до би ја ре ше ње о по ста вље њу за ле ка ра ста ре ши-
ну у Др жав ном за во ду за со ци јал но оси гу ра ње рад ни ка (ДЗЗСО), екс по-
зи ту ра На род ног од бо ра (НО) III ре о на, а за Управ ни ка по ли кли ни ке III 
ре о на има ре ше ње од 20. ју на 1950. го ди не (Из вр шни од бор на род ног од-
бо ра III ре о на – ИОНО) (5).

За по тре бе основ не здрав стве не за шти те по ли кли ни ка III ре о на би ла 
је сме ште на у ули ци Ми ло ша По цер ца број 32, док је III ре он про стор но 
од го ва рао да на шњој оп шти ни Сав ски Ве нац (уства ри не што ма ло ши ре). 
Због ло ших усло ва ра да у овој згра ди од не ко ли ко со ба, док тор ка Бе ро вић 
до ла зи на иде ју о фор ми ра њу но ве, ве ли ке и ле пе по ли кли ни ке у ко јој ће 
бо ле сни ци има ти мно го бо ље усло ве за ле че ње а и ле ка ри за свој рад. Сво-
јом упор но шћу, ор га ни за ци о ним и пре га лач ким спо соб но сти ма у то ме је 
и ус пе ла. Но ва згра да по че ла је да се гра ди(7,8).

У сво јој прак си др За гор ка Бе ро вић ра но је уви де ла ве ли ки со ци јал-
но-ме ди цин ски и еко ном ски зна чај ре у мат ских бо ле сти, па се све ви ше 
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ин те ре со ва ла за ту област, по себ но што се у то вре ме „код нас о то ме ма ње 
зна ло и још ма ње пи са ло“, ка ко и са ма ре че јед ном при ли ком. Због то га је 
оти шла на уса вр ша ва ње (1952) у Ен гле ску код јед ног од нај бо љих Европ-
ских ре у ма то ло га, про фе со ра Е. Г. Л. Бај во тер са (Е. G. L. Bywa т еrs) у Ре у ма-
то ло шки ис тра жи вач ки цен тар у Те плоу (Таplow) (9).

То ком 1953. го ди не у Бе о гра ду се фор ми ра ју До мо ви здра вља, а По ли-
кли ни ка III ре о на ко јом ру ко во ди др З. Бе ро вић по ста је III Дом на род ног 
здра вља у ко ме је, по сле по врат ка са уса вр ша ва ња из Ен гле ске ор га ни-
зо ва ла ре у ма то ло шку слу жбу и отво ри ла са вре ме ну спе ци ја ли стич ку 
ре у ма то ло шку ам бу лан ту(7,8). Пр ви ле кар ове ам бу лан те био је др Бо рис 
Не дви дек ко ји се уса вр ша вао из ре у ма то ло ги је и про фе си о нал не ре ха би-
ли та ци је у Лон до ну, 1956/57 и Ко пен ха ге ну, где је по ха ђао пост ди плом ске 
сту ди је(10).

Иако уз ве ли ке на по ре, док тор ка Бе ро вић пре бро ди ла је све ма те ри-
јал не те шко ће и обез бе ди ла но вац да се згра да но вог До ма здра вља за вр-
ши. По усе ље њу, но ва згра да, 1954. го ди не, до би ја на зив III Дом на род ног 
здра вља „Бо рис Ки дрич.“ Дом је све ча но отво рен, бе ше та да јед на од нај-
мо дер ни јих уста но ва основ не здрав стве не за шти те, не са мо у Бе о гра ду 
не го и на Бал ка ну. Као кон сул тан ти ан га жо ва ни су мно ги про фе со ри и 
до цен ти са Ме ди цин ског фа кул те та: проф др Бра ни слав Ста но је вић, др 
Јо ван Ми ћић, др Јо сип Ко неч ни, др Во јин Шу ло вић и др. Као вр ло углед ну 
здрав стве ну уста но ву по се ћи ва ле су га број не стра не и до ма ће де ле га ци-
је ко је ни су ве ро ва ле да је та ко не што мо гу ће има ти у Бе о гра ду(11).

Ре у ма то ло шка слу жба у овом До му здра вља до би ја зна чај но ме сто. 
Из над вра та ам бу лан те пи са ло је Оде ље ње за ре у ма то ло ги ју.

Го ди не 1953. штам па на је и ње на пр ва књи га у ви ду бро шу ре од 40 
стра на, на сло вље на „Ре у ма ти зам“. Ти раж ове књи ге је био ве ли ки, 20.000 
при ме ра ка. Бе ше на ме ра да се што ви ше ле ка ра упо зна са ре у мат ским 
бо ле сти ма. Из да вач је био Ин сти тут за здрав стве но про све ћи ва ње НР Ср-
би је, Бе о град. Сле де ће го ди не (1954) из штам пе из ла зи мо но гра фи ја „Ре у-
ма тич ка гро зни ца“ (Fe bris rhe u ma ti ca) ко ја је 1971. го ди не до жи ве ла дру го 
до пу ње но из да ње под на зи вом „Ре у мат ска гро зни ца“, а књи га „Ре у ма то-
ло ги ја“ об ја вље на је 1966. го ди не, слу жи ла је као мо де ран уџ бе ник.

По чет ком 1955. го ди не др За гор ки Бе ро вић је до де ље но зва ње при ма
ри ју са(5).

Же ле ћи да обо ле ли ма од ре у мат ских бо ле сти по мог не на нај бо љи 
на чин от по че ла је да ор га ни зу је из град њу „Цен тра за ре у ма ти зам,“ као 
по себ не спе ци ја ли зо ва не уста но ве. Са сво јом иде јом оти шла је у ру ко вод-
ство Ре пу бли ке Ср би је, где је из ло жи ла свој план. Та мо су се сло жи ли са 
зна ча јем ње не од лу ке и про це ни ли ње ну од луч ност и мен тал ну сна гу да 
ће у то ме и ус пе ти. Из вр шно ве ће На род не скуп шти не На род не Ре пу бли-
ке Ср би је до не ло је ре ше ње 4. ју на 1958. го ди не (бр. 299) о осни ва њу „Цен-
тра за ре у ма ти зам“ у Бе о гра ду ко ји је по чео је са ра дом 1. апри ла 1965. го-
ди не као „За вод за ре у ма ти зам“(12).
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Ре у ма то ло шка слу жба из До ма здра вља „Бо рис Ки дрич“ са јед ним де-
лом слу жбе за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју, ренд ге но ло шке, 
ото ри но ла рин го ло шке, ин тер ни стич ке и кар ди о ло шке слу жбе пре шли 
су у но во и згра ђе ни „За вод за ре у ма ти зам“, на че лу са прим др За гор ком 
Бе ро вић(7,8). У До му здра вља „Бо рис Ки дрич“ др Бе ро вић је као управ ник, 
на сле ди ла др Је ле на Ву чо.

У обра зло же њу Са ве та За во да за ре у ма ти зам упу ће ном Из вр шном ве-
ћу да при хва ти пред лог да за ди рек то ра име ну ју прим др За гор ку Бе ро-
вић ис так ну то је:

—Да је прим др За гор ка Бе ро вић еми нент ни струч њак и ве ли ки по зна ва
лац ор га ни за ци је здрав стве не слу жбе

— Да је и до са да ду ги низ го ди на са ве ли ким успе хом ру ко во ди ла До мом 
здра вља „Бо рис Ки дрич“

— Да је ње на ужа спе ци јал ност упра во ре у ма то ло ги ја и да је као та ква 
при зна та у зе мљи и ино стран ству, јер се на ла зи на че лу ре у ма то ло шких 
струч ња ка ре пу блич ких и са ве зних дру шта ва

— Да ће др За гор ка Бе ро вић као ди рек тор За во да до при не ти ја ча њу ме ди
цин ских до стиг ну ћа у обла сти ре у ма ти зма

Та ко при ма ри јус др За гор ка Бе ро вић по ста је пр ви ди рек тор За во да 
за ре у ма ти зам и на том ме сту оста ла је пу них 12 го ди на, од 1965, до од ла-
ска у пен зи ју, 1977. го ди не(5).

Од ју на 1966. го ди не „За вод за ре у ма ти зам“ пре ра ста у ин сти тут – 
„Ре у ма то ло шки ин сти тут“ СР Ср би је. Овај на зив се одр жао још увек код 
мно гих па ци је на та иако ова здрав стве на уста но ва од 1988. го ди не има 
но ви на зив „Ин сти тут за ре у ма то ло ги ју Бе о град“(1).

Мо же се ре ћи да је др За гор ка Бе ро вић ство ри ла Ре у ма то ло шки ин-
сти тут. као кру ну свог ра да.

По сле мо јих на по ра да са зи дам Дом Здра вља све сво је сна ге уло жи ла 
сам у из град њу Ре у ма то ло шког ин сти ту та ка ко бих ство ри ла ба зу за ор
га ни за ци ју ре у ма то ло шке слу жбе не са мо у Бе о гра ду и Со ци ја ли стич кој ре
пу бли ци Ср би ји, већ и на под руч ју це ле Ју го сла ви је, ре чи су др З. Бе ро вић(5). 
Осми сли ла је и ор га ни за ци ју ра да у ње му. Уве ла тим ски рад у об ра ди 
и ле че њу бо ле сни ка од ре у мат ских бо ле сти и ле че ње пре ма нај са вре-
ме ни јим европ ским и свет ским прин ци пи ма. У тим ској об ра ди и ле-
че њу уче ство ва ли су ин тер ни ста-ре у ма то лог, ле кар фи зи ја тар, не у ро-
лог, по по тре би и ор то пед, ОРЛ, за же не и ги не ко лог. Ла бо ра то риј ска 
слу жба би ла је до бро опре мље на и ра ди ла мно ге ана ли зе ко је се ни су 
ра ди ле у дру гим здрав стве ним уста но ва ма, по себ но иму но-се ро ло-
шке ана ли зе, по треб не у ди јаг но сти ци, ле че њу и пра ће њу не ких ре у-
мат ских бо ле сти(12).

Исто вре ме но, док се зи дао „За вод за ре у ма то ло ги ју“ прим. др За гор-
ка Бе ро вић при пре ма ла је ле кар ски ка дар. У по здрав ном го во ру, на про-
сла ви де се то го ди шњи це ра да ин сти ту та, 5. апри ла 1975. го ди не, ре кла је:
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Од са мог по чет ка зи да ња ове ку ће мо ја иде ја во ди ља и глав ни за да так био 
ми је фор ми ра ње ка дро ва, ка ко ле ка ра струч ња ка, та ко и од го ва ра ју ћег ви со
ко ква ли фи ко ва ног ка дра се ста ра и тех ни ча ра ко ји ће у овој ку ћи ра ди ти... Ус
пе ли смо да ство ри мо ви со ке струч ња ке спе ци ја ли сте ре у ма то ло ге. У на шем 
Ин сти ту ту ре у ма то ло ги ја се из у ча ва на нај ви шем ни воу, уве де на су мо дер на 
схва та ња ове гра не ин тер не ме ди ци не и са вре ме на до стиг ну ћа у ле че њу, на 
исти на чин као и у ре у ма то ло шким цен три ма у ино стран ству(12).

Код нас и у ино стран ству обра зо ван је ве ли ки број струч ња ка за рад 
са ре у мат ским бо ле сни ци ма. Ин те зив но се ра ди ло и на пре вен ци ји ре у-
мат ских бо ле сти, по себ но ре у мат ске гро зни це ко ја је у све ту (у зе мља ма 
у раз во ју) и код нас, још увек би ла ве ли ки про блем. У ја ну а ру 1974. го ди не 
у Ре у ма то ло шком ин сти ту ту одр жан је Сим по зи јум о ре у мат ској го зни-
ци у СР Ср би ји на ко ме је фор ми ра на Ре пу блич ка ко ми си ја за ре у мат ску 
гро зни цу. За пред сед ни ка ове ко ми си је иза бра на је прим др За гор ка Бе-
ро вић(13).

Ре у ма то ло шки ин сти тут по стао је до бро по зна та и при зна та здрав-
стве на уста но ва у Бе о гра ду, Ср би ји, бив шој Ју го сла ви ји али и у све ту. У 
Ин сти ту ту је од у век вла да ла ве ли ка ди сци пли на, по че му је био и по знат 
– мо рао се зна ти ред. На по слу ни је би ло ка шње ња. Др Бе ро вић ни је одо-
бра ва ла фа ми ли јар ност, ано ним на пи сма и при ја ве. Па ци јент је увек био 
у пра ву и ту не бе ше по го во ра.

Ви зи та, еду ка ци ја и са рад ња са дру ги ма

Др За гор ка Бе ро вић је це лог свог жи во та пра ти ла са вре ме на зби ва ња 
у ме ди ци ни и ре у ма то ло ги ји и о све му то ме отво ре но раз го ва ра ла са сво-
јим са рад ни ци ма

По др жа ва ла је мла де ле ка ре у њи хо вом ра ду и би ла окру же на мла-
ди ма. Не та ко рет ко ре кла би „де цо има мо мно го по сла“ јер сви су би ли 
до ста мла ђи од ње и има ла је сло бо ду да им то ка же. Са ди рек тор ком Ин-
сти ту ту за ре у ма то ло ги ју би ле су по зна те „ве ли ке ви зи те“. За ове ви зи те 
ле ка ри и ме ди цин ске се стре мо ра ли су би ти до бро при пре мље ни, пре 
све га зна њем, за тим сво јим по на ша њем и од но сом пу ним раз у ме ва ња 
и по што ва ња пре ма бо ле сни ци ма, уз бес пре кор но уре дан лич ни из глед 
(уштир ка ни и ис пе гла ни бе ли ман ти ли и уни фор ме). Бо ле снич ке со бе 
као и це ло оде ље ње је мо ра ло да бли ста. За вре ме „ве ли ке ви зи те“ у бо ле-
снич ку со бу се та ко ре ћи ни је мо гло ући од ве ли ког бро ја ле ка ра с ин сти-
ту та, ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји ин тер не ме ди ци не али и свих оних ко ји 
су же ле ли да чу ју и ви де ка ко др Бе ро вић ис пи ту је бо ле сни ка и ка ко се 
пре гле да ју згло бо ви. По сле „ве ли ке ви зи те“ од ла зи ли смо у би бли о те ку 
ин сти ту та да сви по раз го ва ра мо о не ким ди ле ма ма и про бле ми ма и да се 
до го во ри мо о да љем ле че њу бо ле сни ка. Би ли су то ча со ви еду ка ци је ко је 
ми као мла ди оде љен ски ле ка ри, у сло жном ко лек ти ву др За гор ке Бе ро-
вић не ће мо ни ка да за бо ра ви ти.
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У би бли о те ци, по ред струч них књи га и ча со пи са, би ло је и књи га 
из бе ле три сти ке на ме ње них бо ле сни ци ма и осо бљу на шег ин сти ту та, а 
мно ге књи ге су са за до вољ ством до но си ли ле ка ри и дру го осо бље из сво-
јих би бли о те ка(11).

Јед ном не дељ но одр жа ва ли су се ле кар ски се ми на ри са при ка зи ма 
по је ди них „те жих“ бо ле сни ка, при ка зи ма ра до ва ко ји се при пре ма ју за 
из ла га ње на кон гре си ма, а би ло је и дру гих те ма ко је смо по не ка да пр-
ви пут ов де чу ли. Би ла је то пра ва кон ти ну и ра на еду ка ци ја ле ка ра. Сво је 
се ми на ре у ин сти ту ту има ли су по ве ме но и ме ди цин ске се стре и фи зи-
о те ра пе у ти.

Уоп ште, усло ви за рад ле ка ра и дру гог осо бља и усло ви за ле че ње бо-
ле сни ка у Ре у ма то ло шком ин сти ту ту би ли су од лич ни. О све му се во ди-
ло ра чу на, о хи ги је ни, по себ ној ис хра ни за по је ди не гру пе бо ле сни ка, о 
гре ја њу као и о све му дру гом, али ипак нај ви ше о ле че њу и ре ха би ли та-
ци ји. Фи зи кал на те ра пи ја и ре ха би ли та ци ја ре у ма то ло шких бо ле сни ка 
би ла је та ко ђе оба вља на на нај са вре ме ни ји на чин. Цео је дан спрат и оде-
ље ње би ло је по све ће но фи зи кал ној ме ди ци ни и ре ха би ли та ци ји.

Струч ни рад при ма ри јус др За гор ке Бе ро вић био је ве о ма пло дан. 
На пи са ла је око 100 струч них и на уч них ра до ва у ко ји ма је пр ви аутор и 
ви ше од 50 ко а у тор ских ра до ва ко ји су из ла га ни на мно гим кон гре си ма 
и сим по зи ју ми ма и штам па ни у број ним струч ним ча со пи си ма у зе мљи 
и ино стран ству. Сво је пр ве струч не ра до ве, код нас је об ја вљи ва ла је у Ме
ди цин ском гла сни ку,2 за тим у Срп ском aрхиву за це ло куп но ле кар ство и у 
За гре бач ком ча со пи су Re u ma ti zam а од ка да је 1971 го ди не у Ре у ма то ло-
шком Ин сти ту ту по чео је да из ла зи ча со пис Ac ta rhe u ma to lo gi ca Bel gra den
sia, нај ве ћи број ра до ва об ја вљен је у овом ча со пи су.

Ве ли ке ор га ни за ци о не спо соб но сти при ма ри јус др З. Бе ро вић ис по-
љи ле су се и у то ме што је са ла ко ћом гра ди ла мо сто ве при ја тељ ства и 
са рад ње са мно гим дру гим уста но ва ма и при том им је, ако је тре ба ло, и 
све срд но их по ма га ла. Још у До му здра вља „Бо рис Ки дрич“ оства ри ла је 
са рад њу из ме ђу До мо ва здра вља. По сле пре ла ска у Ин сти тут за ре у ма-
то ло ги ју са ра ђи ва ла је са сви ма ко ји су се ба ви ли ре у ма то ло ги јом. Та ко 
је оства ре на из ван ред на са рад ња са Ин сти ту том за пре вен ци ју, ле че ње 
и ре ха би ли та ци ју ре у ма тич ких и ср ча них бо ле сни ка „Ни шка Ба ња“ уз 
одр жа ва ње за јед нич ких сим по зи ју ма сва ке дру ге го ди не у Ни шкој Ба-
њи, са рад ња са ле ка ри ма Ин сти ту та „Др Си мо Ми ло ше вић“ у Ига лу, где 
је 1975/76 го ди не от по че ла и по сле ди плом ска на ста ва из ре у ма то ло ги-
је(14). Са пи о ни ри ма ре у ма то ло ги је про фе со ром др Бра ни сла вом Ста но-
је ви ћем, про фе со ром др Јо си пом Ко неч ним са Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, др Дра гом Чо пом и др Те о до ром Ди ригл (Тheodor Dϋrrigl) из 
За гре ба, са ра ђи ва ла је и ра ни је, за тим са ко ле га ма из Љу бља не и са мно-
гим дру гим ре у ма то ло шким цен три ма у све ту (Ен гле ској, Фран цу ској, 

2  Ме ди цин ски гла сник, био је струч ни ча со пис Са ве за ле кар ских дру шта ва Ју го сла ви је од 
1946-1973. го ди не



286

Со вјет ском Са ве зу, Ру му ни ји, Бу гар ској, Че хо сло вач кој, Ма ђар ској, Не-
мач кој, Пољ ској, Ита ли ји, Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма).

У Ре у ма то ло шком ин сти ту ту, одр жа ва ла су се и пре да ва ња струч ња-
ка из ино стран ства. Го ди не 1967. слу ша ли смо пре да ва ња проф. др Е. Г. Л. 
Бај во тер са, др Б. Aнсел (B.An sell), др Хал бо роа (Hall bo row), из ре у ма то ло-
шког цен тра у Те плоу, a 1974. проф. др Хар ви ја Го ни ка (Har vey Go nick) сa 
Уни вер зи те та у Лос Ан ђе ле су (Ка ли фор ни ја), а по вре ме но и пре да ва ња 
дру гих по зна тих струч ња ка. Та ко ђе је би ло и пре да ва ња на ших струч-
ња ка у ино стран ству.

Прим др З. Бе ро вић је са сво јим са рад ни ци ма уче ство ва ла ско ро на 
свим струч ним са стан ци ма, сим по зи ју ма или кон гре си ма на ци о нал ног 
или ин тер на ци о нал ног ка рак те ра ко ји су има ли те ме о ре у мат ским бо ле-
сти ма. На тај на чин је нај бо ље афир ми са ла на шу ре у ма то ло ги ју и струч-
ња ке у тој обла сти а ода тле су, за на ше па ци јен те до но си ли нај са вре ме ни-
ја зна ња. На ве шће мо ње на уче шћа на нај ва жни јим кон гре си ма.(5)

На ци о нал ни струч ни Кон гре си

– 1949. I Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – За греб
– 1953. II Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – За греб
– 1959. III Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – Опа ти ја
– 1964. IV Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – Са ра је во
– 1968. V Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – Ни шка Ба ња
– 1972. VI Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – Охрид
– 1976. VII Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – Хер цег Но ви
– 1980. VI II Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – Пор то рож
– 1984. IX Кон грес ре у ма то ло га Ју го сла ви је – За греб

Европ ски струч ни кон гре си

При ли ком сва ког Европ ског он гре са ре у ма то ло га одр жа ва ла се асам-
бле ја Европ ске ли ге и ње них Из вр шних ко ми те та на ко ји ма је као пред-
став ник на ше зе мље уче ство ва ла и прим др За гор ка Бе ро вић.

– 1958. III Европ ски кон грес ре у ма то ло га, Хаг
– 1959. IV Европ ски кон грес ре у ма то ло га, Истам бул
– 1963. V Европ ски кон грес ре у ма то ло га, Сток холм
– 1967. VI Eвропски кон грес ре у ма то ло га, Ли са бон
– 1971. VII Европ ски кон грес ре у ма то ло га, Брај тон
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Ин тер на ци о нал ни кон гре си

– 1961. Co mu ni ca zi o ne al X Con gres so del la Le ga In ter na zi o nal le il Re u ma-
ti smo, estrat to dal II vo lu me, Ro ma
– 1965. XI Ин тер на ци о нал ни кон грес ре у ма то ло га у Мар дел Пла ти 
(Ар ген ти на)
– 1966. III Кон грес ре у ма то ло га со ци ја ли стич ких зе ма ља у Вар ша ви
– 1968. Кон грес ле ка ра Ру му ни је, Бу ку решт
– 1969. XII Ин тер на ци о нал ни кон грес ре у ма то ло га у Пра гу, Че хо сло-
вач ка
– 1973. XI II Ин тер на ци о нал ни кон грес ре у ма то ло га Кјо то, Ја пан и 
уче шће у ра ду асам бле је Ин тер на ци о нал не ли ге ко ја је ра ди ла у то ку 
одр жа ва ња овог кон гре са.

Члан ство у струч ним и на уч ним асо ци ја ци ја ма

Прим др За гор ка Бе ро вић би ла је члан мно гих струч них и на уч них 
асо ци ја ци ја, пре све га члан Срп ског ле кар ског дру шта (СЛД) и члан Ре-
у ма то ло шке сек ци је СЛД у чи јем осни ва њу је и уче ство ва ла, за тим члан 
Удру же ња ре у ма то ло га Ју го сла ви је од ње го вог фор ми ра ња, и пред сед-
ник овог удру же ња у пе ри о ду 1964–1980. го ди не, по том је би ла по ча сни 
пред сед ник овог удру же ња, он да, пред сед ник гру пе екс пе ра та Ју го сла-
ви је за ре у ма ти зам; пред сед ник струч не ко ми си је за ре у мат ску гро-
зни цу од 1974–1977. го ди не; члан Европ ског ре у ма тол шког удру же ња за 
бор бу про тив ре у ма ти зма (ЕУЛАР) и Ин тер на ци о нал ног удру же ња за 
бор бу про тив ре у ма ти зма (ИЛАР) и члан Из вр шних од бо ра ових удру-
же ња; по ча сни члан Удру же ња ре у ма то ло га Фран цу ске, Ен гле ске, Че-
хо сло вач ке и САД(5,12).

Рад у Срп ском ле кар ском дру штву

У Срп ском ле кар ском дру штву 1949. го ди не осно ва на је Ре у ма то ло-
шка сек ци ја. За то је нај ви ше за слу жан про фе сор др Бра ни слав Ста но-
је вић. Он је био и пр ви пред сед ник сек ци је као јед не од нај ак тив ни јих 
спе ци ја ли стич ких сек ци ја СЛД. Др З. Бе ро вић би ла је нај пре пот пред сед-
ник а за тим пред сед ник (1963–1979) ове сек ци је. Ову ду жност успе шно је 
оба вља ла, и до кра ја жи во та оста ла њен по ча сни пред сед ник. Са стан ци 
ре у ма то ло шке сек ци је нај че шће су се одр жа ва ли у Ин сти ту ту за ре у ма-
то ло ги ју, и би ли су оба ве зни за ле ка ре с Ин сти ту та(13).

Од 1955. до 1964. го ди не би ла је члан Уре ђи вач ког од бо ра на шег нај-
ста ри јег ме ди цин ског ча со пи са Срп ског ар хи ва за це ло куп но ле кар ство, 
Срп ског ле кар ског дру штва.
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Рад у ча со пи су Ac ta rhe u ma to lo gi ca Bel gra den sia

Да би се ле ка ри ма пру жи ла мо гућ ност за што бо ље упо зна ва ње са 
про бле ма ти ком из ре у ма то ло ги је као и мо гућ ност да об ја вљу ју сво је 
струч не ра до ве и из но се ис ку ства из соп стве не прак се, у Ин сти ту ту за 
ре у ма то ло ги ју, на ини ци ја ти ву прим др З. Бе ро вић, 1971. го ди не осно ван 
je струч ни ча со пис Аcta rhe u ma to lo gi ca Bel gra den sia. Овај ча со пис био је ве о-
ма це њен не са мо у на шој зе мљи не го и у ино стран ству. Од ње го вог осни-
ва ња 1971. го ди не док тор ка За гор ка Бе ро вић би ла је од го вор ни уред ник 
, све до од ла ска у пен зи ју 1977. го ди не, а по том до кра ја жи во та по ча сни 
уред ник. Ода бра ни ре зи меи ра до ва об ја вљи ва ни су и у Ex cerp ta Me di ca а 
прим. др З. Бе ро вић би ла је у ре дак ци о ном од бо ру овог ча со пи са. Осим 
то га би ла је и у Уред нич ком од бо ру још јед ног струч ног ча со пи са, Re u ma
ti zam, чи ји је вла сник и из да вач Збор ли јеч ни ка Хр ват ске, а био је и зва-
нич но гла си ло Удру же ња ре у ма то ло га Ју го сла ви је. То је пр ви ча со пис из 
обла сти ре у ма то ло ги је на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, а из ла зи од 1954. 
го ди не. По сто ја ње спе ци ја ли зо ва них ча со пи са би ло је ве о ма ко ри сно ле-
ка ри ма за упо зна ва ње са про бле ма ти ком ре у мат ских бо ле сти. 

Као ру ко во ди лац две ве ли ке здрав стве не уста но ве, при ма ри јус др За-
гор ка Бе ро вић би ла је укљу че на и у дру штве но-по ли тич ки жи вот као члан 
Са ве за Ко му ни ста Ју го сла ви је (СКЈ) и Са ве за Син ди ка та Ју го сла ви је (ССЈ) (5).

Од ли ко ва ња, при зна ња и на гра де за про фе си о нал ни рад 

За свој успе шан рад(5) и бор бу за уна пре ђе ње на ше здрав стве не слу-
жбе, а по себ но ре у ма то ло ги је, ни су из о ста ла ни ра зна струч на и дру-
штве на при зна ња, од ли ко ва ња и на гра де. Та ко јe:

— 1966. од ли ко ва на Ор де ном ра да са цр ве ном за ста вом (Указ 144, од 
25. но вем бра 1966. го ди не);

— 1973. Ор де ном за слу га за на род са злат ном зве здом (Указ 55, од 4. 
ма ја 1973. го ди не);

— 1962. по во дом 90. го ди шњи це осни ва ња СЛД-а до би ла је сре бр ну 
пла ке ту;

— 1964. Спо мен-пла ке та гра да Бе о гра да, по во дом про сла ве 20. го ди-
шњи це осло бо ђе ња Бе о гра да 1944–1964.

— 1966. и 1971. го ди не до де ље на јој је ди пло ма Са ве за ле кар ских дру-
шта ва Ју го сла ви је по во дом 20. и 25. го ди шњи це, у знак при зна ња за по-
жр тво ва ни рад у ле кар ским ор га ни за ци ја ма СФРЈ.

— 1967. уру че на јој је Ок то бар ска на гра да гра да Бе о гра да, ко ја се до-
де љу је за нај ви ша до стиг ну ћа у умет но сти, би о ло ги ји и ме ди цин ској на-
у ци (20. ок то бра 1967. го ди не)

— 1969. Злат на пла ке та 12. Ин тер на ци о нал ног кон гре са ре у ма то ло га 
у Пра гу за на ро чи те за слу ге у Ин тер на ци о нал ној ли ги за бор бу про тив 
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ре у ма ти зма и на прет ка ме ди цин ске на у ке, као пред сед ни ку Удру же ња 
ре у ма то ло га Ју го сла ви је.

— 1969. ди пло ма Че хо сло вач ког Удру же ња ре у ма то ло га по во дом по-
ча сног члан ства тог удру же ња, за на ро чи те за слу ге и раз вој ме ди цин ске 
на у ке

— 1971. ди пло ма Фран цу ског удру же ња ре у ма то ло га по во дом по ча-
сног члан ства тог удр же ња

— 1972. по во дом сто го ди шњи це по сто ја ња и ра да Срп ског ле кар ског 
дру штва (1872–1972) до би ла је Злат ну спо мен пла ке ту Срп ског ле кар ског 
дру штва.

— 1973. ди пло ма Аме рич ког Удру же ња ре у ма то ло га, по во дом по ча-
сног члан ства тог удру же ња за на ро чи те за слу ге у на ци о нал ној и ин тер-
на ци о нал ној ли ги у бор би про тив ре у ма ти зма и за на пре дак ме ди цин-
ске на у ке.

— 1974. Злат на пла ке та До ма здра вља „Бо рис Ки дрич“ у Бе о гра ду, по-
во дом 20. го ди шњи це од осни ва ња овог До ма здра вља.

— 1975. Злат на пла ке та Ре у ма то ло шког ин сти ту та СРС у Бе о гра ду по-
во дом 10. го ди шњи це осни ва ња овог ин сти ту та

Лич ност 

Ни крат ка би о гра фи ја др За гор ке Бе ро вић не би се мо гла за ми сли ти 
без по ми ња ња ње них ка рак тер них осо би на. Пре све га тре ба ре ћи да је 
би ла ја ка лич ност.(5,11)

У се ћа њи ма бли ских са рад ни ка, дру гих ко ле га и при ја те ља За гор ка 
Бе ро вић оста ла је у успо ме ни као ве дра и дру штве на осо ба , не по сред на, 
сна ла жљи ва и ду хо ви та. За њу се ве зу ју и не ке анег до те. Би ла је ам би ци-
о зна и зах тев на и пре ма се би и дру ги ма. У про це ни љу ди би ла је до бар 
пси хо лог што јој је у жи во ту че сто по мо гло, али је по не кад би ла им пул-
сив на, што су јој и за ме ра ли.

Они ко ји су је бо ље по зна ва ли ка жу да су код ње би ле удру же не осо-
би не до брог и стро гог чо ве ка, на не ки на чин би ла је за и ста по себ на. Од-
лу ке је до но си ла бр зо.

Из над све га во ле ла је ред и ди сци пли ну. Ни шта ни је ра ди ла у по-
след њем тре нут ку. Увек је, за све, би ла спрем на мно го ра ни је и че ка ла је 
дру ге.

Њен жи вот ни мо то – „учи ни ти све за бо ле сни ка“ и „бо ле сник је увек 
у пра ву“ – и да нас се по ми ње. У ње ном рад ном ка би не ту, на по ли ци са 
књи га ма ста ја ла је и сли ка јед ног ве ли ког на уч ни ка Алек сан дра Фле-
мин га, чи је је от кри ће пе ни ци ли на би ло пре суд но у бор би про тив ре у-
мат ске гро зни це.

Бо ри ла се увек за „пра ве“ ства ри, би ла је чо век за по што ва ње и ужи-
ва ла је по што ва ње.
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Го во ри ла је ен гле ски и фран цу ски а слу жи ла се и не мач ким је зи ком.
Ве о ма ју је по што вао и по зна ти бри тан ски ре у ма то лог про фе сор Бај-

во терс, ко ји је за во лео Ср би ју, ве ро ват но за хва љу ју ћи др Бе ро вић. На 
Кон гре су ре у ма то ло га у Ига лу 1976. го ди не, др З. Бе ро вић га је, у ша ли, 
пред ста ви ла као про фе сор „Бај во тер со вић“ због те ње го ве љу ба ви пре ма 
Ср би ји.

Као ве о ма ор га ни зо ва на осо ба сти за ла је све. По ред по сла и ка ри је ре, 
би ла је и су пру га и мај ка. Уда ла се за ко ле гу, ин тер ни сту др Ра ди во ја Бе-
ро ви ћа (1900–1975), ко ји је ка сни је по стао про фе сор Ме ди цин ског фа кул-
те та и ака де мик Срп ске ака де ми је на у ка и умест но сти(5).

Њи хов син, Ни ко ла Бе ро вић, ди пло ми рао је на Бе о град ском Уни вер-
зи те ту на Фа кул те ту фи зич ке хе ми је. По сле ди пло ми ра ња ра дио је не-
ко ли ко го ди на у Ин сти ту ту за ну кле ар не на у ке „Вин ча“, у ла бо ра то ри ји 
за фи зи ку. Оже нио се Ен гле ски њом са ко јом има три си на. Са по ро ди цом 
жи ви и ра ди у Бир мин ге му у Ен гле ској

При ја те љи др За гор ке Бе ро вић би ли су мно ги ле ка ри у зе мљи и ино-
стран ству са ко ји ма је са ра ђи ва ла, али и љу ди из све та умет но сти, књи-
жев но сти и дру ги са свим обич ни љу ди. Лич ни при ја тељ по ро ди це Бе ро-
вић био је и наш по зна ти но бе ло вац Иво Ан дрић.

У ду би ни ду ше ве ро ват но је би ла срећ на осо ба због свих оних ко ји ма 
је по мо гла у сво ме жи во ту, а њих је би ло мно го. Пре све га учи ни ла је све да 
сми сао и ква ли тет жи во та обо ле лих од ра зних ре у мат ских бо ле сти бу де бо-
љи, па је та ко и се би, уз сво ју по ро ди цу, на шла нај леп ши сми сао свог жи во та.

Го ди не 1980. иако је већ би ла у пен зи ји, ис пу ни ла се ње на ве ли ка же-
ља – Ин сти тут за ре у ма то ло ги ју по стао је на став на ба за Ме ди цин ског фа-
кул те та Уни ве ри те та у Бе о гра ду. Би ра ни су про фе со ри и аси стен ти, до-
стиг нут је ве ли ки струч ни и на уч ни ре но ме(15).

Оста ла јој је не ис пу ње на же ља да у на став ку Ин сти ту та за ре у ма то-
ло ги ју до гра ди по себ ну згра ду за деч ју ре у ма то ло ги ју са 200 по сте ља, за 
де цу обо ле лу од ре у мат ских бо ле сти(12).

Да ли ће ико мо ћи го во ри ти о те шко ћа ма ко је је има ла на свом жи-
вот ном пу ту, са да је те шко ре ћи. Ни је би ло ла ко оства ри ти ве ли ке иде је и 
за ми сли око из град ње но вог До ма здра вља и Ре у ма то ло шког ин сти ту та. 
По себ но ни је би ло ла ко обез бе ди ти но вац за та ко ве ли ке про јек те ка кве 
је она за по чи ња ла. Био је то тр но вит пут али успе ва ла је да се сна ђе, нај-
ви ше сво јим лич ним ан га жо ва њем. При ча ла се и анег до та да је о то ме 
ми сли ла и на го ди шњем од мо ру. О тим и мно гим дру гим по те шко ћа ма 
из жи во та ни је мно го при ча ла. По на ша ла се као да их ни ка да ни је ни би-
ло, иако је до жи ве ла и пре жи ве ла два свет ска ра та.

Док тор ка За гор ка Бе ро вић би ла је не у мор ни рад ник. Пен зи о ни са на 
је 30. ју на 1977. го ди не, са ду гим ле кар ским ста жом ко ји је по тра јао пу них 
по ла ве ка.

До жи ве ла је ду бо ку ста рост. Пре ми ну ла је 26. сеп тем бра 1988. го ди-
не. Игром суд би не до го ди ло се то у вре ме одр жа ва ња X Кон гре са ре у ма-
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то ло га Ју го сла ви је у Бе о гра ду. Са хра ње на је у але ји за слу жних гра ђа на на 
Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

За слу ге прим др За гор ке Бе ро вић су ве ли ке. Да по но ви мо са мо нај-
ва жни је да је мно го до при не ла уна пре ђе њу на ше здав стве не слу жбе и 
по себ но раз во ју ре у ма то ло ги је као зна чај не гра не ин тер не ме ди ци не и 
увр сти ла је у европ ске и свет ске то ко ве. Осно ва ла је две ве ли ке здрав-
стве не уста но ве: Дом здра вља „Бо рис Ки дрич“ и Ин сти тут за ре у ма то ло-
ги ју, би ла је њи хов управ ник од но сно ди рек тор ка да је ма ло же на би ло на 
ру ко во де ћим ме сти ма.

Офор ми ла је ви со ко спе ци ја ли зо ван струч ни ка дар за ле че ње ре у-
мат ских бо ле сти и не у мор но ра ди ла на пре вен ци ји ре у мат ских бо ле сти, 
пре све га ре у мат ске гро зни це. Био је то ве ли ки по мак уна пред.

Још као де те по шла је из Ви не са ру дар ским „Срећ но!“ и на шла сво ју зве зду.

На кра ју же ли мо да ис так не мо да је да нас Ин сти тут за ре у ма то ло-
ги ју ком плет но ре но ви ран и опре мљен нај са вре ме ни јом, ком пју те ри зо-
ва ном опре мом. Са ода бра ним и струч ним ка дро ви ма обез бе ђу је ви со ке 
стан дар де у ра ду. За област ре у ма то ло ги је у Ср би ји др жи не пре кид но ре-
но ме ре фе рент не уста но ве(2).

Удру же ње ре у ма то ло га Ср би је од 2007 го ди не уста но ви ло је Го ди шњу 
на гра ду Удру же ња ко ја но си на зив „Прим др За гор ка Бе ро вић“ за нај ве ћи 
на уч ни до при нос из ме ђу два кон гре са(16).

Успе шно је на ста вљен рад при ма ри јус др За гор ке Бе ро ви ћи и одр жао 
се ве ли ки углед Ин сти ту та за ре у ма то ло ги ју.

Сто га би Ин сти тут за ре у ма то ло ги ју у Бе о гра ду би мо гао да с по но сом 
по не се име сво га осни ва ча и пр вог ди рек то ра, при ма ри ју са док тор ке За-
гор ке Бе ро вић.
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