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Увод

Др Димитрије Калић, бактериолог и епидемиолог, после четворо-
годишњег службовања у тек формираном Хигијенском заводу у Загребу, 
1933. године добија премештај и враћа се у Београд.

По доласку у Београд др Д. Калић се упознаје са чувеним хирургом, 
др Миливојем Костићем, који својим пацијентима у Опште државној 
болници у Београду, све чешће примењује, у току и после хируршких 
интервенција, ако је потребно и индиректне трансфузије.

Др Миливоје Костић је поновио примену трансфузија пацијенту 
као што је на првој линији Солунског фронта, крајем 1915. године, у јеку 
Великог рата, то пионирски урадио његов учитељ, хирург др Никола 
Крстић. Др Никола Крстић је узео крв од добровољног даваоца унапред, 
помешао је са цитратом ради конзервације и спречавања коагулације 
крви у ин витро условима, тј. до тренутка примене трансфузије пацијен-
ту коме је то неопходно. Ту узету и цитратом конзервисану крв приме-
нио је касније анемичном пацијенту, као интравенску инјекцију.

Хирург др Миливоје Костић, изузетно је задовоњан ефектом при-
мене индиректних трансфузија крви својим пацијентима. Позитивни 
ефекти његових сложених хируршких интервенција и великих опера-
ција су били видљивији, а опоравак пацијената знатно бржи. По ходни-
цима његовог Хируршког одељења завладао је ред. Више није било пот-
ребе да се здрави људи, потенцијални даваоци крви, у болничкој одећи, 
шеткају по болници и болничком кругу, чекајући да буду позвани у 
хируршку салу, да легну поред болесног и да директно, из вене у вену, 
дају крв.

Зато, уз дозволу управе болнице, др Миливоје Костић, 1934. године, 
а за потребе својих хируршких пацијената, формира Одсек за даваоце 
крви у Опште државној болници у Београду.

Др Димитрије Калић, поред свог основног посла бактериолога и 
епидемиолога, све чешће борави и на Одсеку за даваоце крви. У почетку 
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тестира сваког потенцијалног даваоца крви на сифилис, опасну полно и 
крвљу преносиву болест. Одређује сваком даваоцу крви, али и себи и 
свим запосленим у Одсеку, крвну групу у АБО крвно групном систему, 
тада једино познатом. Уводи књижице за даваоце крви са уписаном крв-
ном групом, евиденцијом давања крви, резултатом физикалног прегледа 
пре давања крви, као и обављеним тестом на сифилис. Сви подаци се 
детаљно бележе у протоколе. Први пут је формиран и Регистар давалаца 
крви.

Због успешног рада и позитивних резултата, 1936. године Одсек 
прераста у прву трансфузиолошку установу у југоисточној Европи. Са 
великим ентузијазмом, руководилац је др Димитрије Калић, опет волон-
терски, поред свог редовног посла бактериолога. Просторије су обез-
беђене у Централном хигијенском заводу, у партеру лево од главног 
улаза, у улици Др Субботића у Београду.

Индиректне трансфузије постају рутинска терапија на различитим 
Одељењима Опште државне болнице. У регистру је за кратко време, 
било уписано већ стотину давалаца крви.

Припрема за транспорт

Др Димитрије Калић, вероватно због свог основног професионал-
ног опредељења за рад у лабораторији, максимално се посвећује током 
1937. године и експериментима са еритроцитима (црвеним крвним зрн-
цима), најбројнијим ћелијама крви. Подстакнут је закључцима са Другог 
светског конгреса за трансфузију у Паризу, одражаном те 1937. године. 
Др Димитрије Калић је еритроците посматрао у различитим условима 
спољашње средине, загревао их је и хладио, па излагао променљивим 
притисцима и потресима. Сва своја запажања је прецизно бележио. 
После вишемесечних експеримента, крајем 1937. године, др Д. Калић је 
храбро закључио да се цитратом конзервисана крв може транспортовати 
као обична поштанска пошиљка, заштићена од светла и потреса.

Транспорт конзервисане крви

Први сарадник и активни учесник у реализацији ове идеје др Д. 
Калића био је угледни хирург у Бановинској болници у Чачку др Мехмед 
Хоџић.

На основу исцрпних извештаја које је др М. Хоџић слао из Чачка у 
Београд др Д. Калићу ми и данас знамо да је у пролеће 1938. године, кон-
зервисана крв из Београда транспортована као поштанска пошиљка до 
Чачка.

Др Димитрије Калић је 28. марта 1938. године, уз претходни прис-
танак, преглед и лабораторијске анализе пацијенткиње, Г-ђе Љ. (забеле-
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жен је само иницијал, поштујући дискрецију пацијента) бесплатно, узео 
крв из њене кубиталне вене у две стаклене ампуле од по 250 кубика. Крв 
је у току узимања одмах помешана са цитратом у сразмери 1:9, да би се 
одржала у течном стању док је у ин витро условима. Г-ђа Љ. је била О КГ 
у АБО Крвно групном систему, тада једино познатом. Остало је записано 
да је г-ђа Љ. „патила од повишеног крвног притиска. Није остало запи-
сано, али се намеће претпоставка да је госпођа и раније лечена 
„пуштањем крви“, тада уобичајеном терапијском процедуром.

7. априла 1938. године, десет дана од узимања крви од г-ђе Љ, а уз 
претходни договор и сагласност са др Мехмедом Хоџићем, две ампуле са 
крвљу, прописно обележене, изнете су из оставе Хигијенског завода. 
Свака је упакована у посебно конструисан дрвени сандук, по оригинал-
ној идеји др Д. Калића. Сандук је био прецизних димензија, са постољем 
од плуте и са гуменим обручима, ради амортизације потреса. На унутра-
шњој страни поклопца, поред једне ампуле са цитрираном крвљу у 
постољу, у стерилисаној металној кутији налазио се и прибор за приме-
ну трансфузије пацијенту. Са унутрашње стране другог поклопца, тј. 
насупрот ампули и прибору за примену трансфузије, налазило се и 
детаљно упутство.

Пошиљка је однета у Главну пошту, поред Главне железничке стани-
це у Београду Послата је као и свака друга поштанска пошиљка, са упут-
ницом: од др Д. Калића из Београда за др М Хоџића у Чачку. На перону 
Главне железничке станице пошиљка у дрвеном сандуку је чекала да у 
Београд стигне међународни воз на линији Беч–Истанбул.

Чак ни чувена Агата Кристи није предвидела овакву ситуацију на 
линији Оријент Експреса! Много људске крви у стакленим ампулама у 
једној од пошиљака значило је шансу за живот некоме у 150 км удаљеном 
Чачку.

Међународном возу на линији Беч–Истанбул, на станици у 
Будимпешти, прикључени су и вагони на линији Будимпешта–Солун. 
Композиција стиже у Београд, на Први перон Главне железничке стани-
це, 7. априла 1938. године, тачно по реду вожње. У поштански вагон је 
укрцана и пошиљка у дрвеном сандуку. Воз из Београда, по реду вожње, 
креће тог 7. априла 1938. године у 23 часа и 40 минута. На железничку 
станицу Сталаћ улази 8. априла у 0 часова и 18 минута. Из Сталаћа ком-
позиција са теретним вагоном, креће тог 8. априла у 3 часа и 30 минута 
и сада пругом уског колосека у железничку станицу у Чачку, улази у 7 
часова и 44 минута. Поштанске пошиљке се складиште у магацин на 
железничкој станици.

9. априла 1938. године, поштоноша доноси две дрвене поштанске 
пошиљке у Бановинску болницу у Чачку, одлази на Хируршко одељење и 
на руке др Мехмеда Хоџића их предаје тачно у 11 часова и 30 минута, како 
је остало записано.

„Паковање је било одлично, тако да ништа није поломљено, нити се 
шта покварило“, написао је др М. Хоџић у писму упућеном др Д. Калићу. 
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До употребе, ампуле са крвљу чуване су у оригиналном паковању, на соб-
ној температури, у магацину Хируршког одељења.

Кореспонденција о примени транспортоване крви

Једна ампула од 250 ццм крви од „Госпође Љ из Београда“, примење-
на је пацијенту 11. априла 1938. године у болници у Чачку, 14 дана од узи-
мања крви. Ампула са крвљу прво је загрејана у воденом купатилу на 37 
степени Целзијуса, па затим примењена пацијенту са стенозом пилору-
са, вероватно на бази улкуса, како је записао др М. Хоџић. Пацијент је 
био у тешкој секундарној анемији, често је повраћао и имао је црну сто-
лицу, остало је записано у историји болести, али и у писму упућеном др 
Д. Калићу у Београд:

„Трансфузију сам почео према приложеном упутству, али пошто је 
пацијент имао врло слабе вене, морао сам да препарирам вену и да упо-
требим широку иглу какву употребљавамо за торакалне пункције. Лично 
сам иглу држао у руци да би остала у правцу вене. Али, пошто и даље није 
био добар проток крви, у гумени наставак сам најзад ставио стаклену 
канилу.Тако сам трансфузију извршио без икакве сметње и за осам мину-
та сам пацијенту применио свих 250 ццм крви из ампуле.

Пацијент је трансфузију поднео без икакве сметње и није имао 
нити језу, нити повишену температуру.

Много се боље осећа и данас, 25 сати после трансфузије каже да је 
много јачи, да боље види и да би могао да једе, иако је пре трансфузије 
био јако кахектичан и слаб.

Слободан сам предложити да се у упутству предвиде и пацијенти са 
слабим венама и да препоручите и препарисање вена, као и у таквим 
случајевима нарочите игле, кратке а шире. Управо мени је најбоља 
стаклена канила, јер се може контролисати циркулација и њена садржи-
на, нарочито због ваздуха. Чини ми се да сам о овоме негде читао.“

„Уосталом, за препарисање вене није потребна богзна каква при-
према, а трансфузија иде много брже. Ово је нарочито важно за хитне 
случајеве“, завршио је своје писмо – извештај хирург др Мехмед Хоџић, 
и из Чачка га упутио у Београд, поштованом колеги др Димитрију 
Калићу.

„Другу ампулу са конзервисаном крвљу сам оставио за какав хитан 
случај, па молим да ме известите до колико могу да чувам крв и према 
овом реферату да ми кажете на шта још да скренем пажњу.

Ова ствар ме већ одавно интересује, а пошто се пункцијама вена 
бавим преко 10 година и пошто ми је сарадња са Вама врло пријатна, 
молим да ми се шаље крв за даљњи рад. Мишљења сам да је препари-
сање, и уопште цео рад тако добар и одлично и савесно у Заводу у 
Београду спремљен, да треба да ме интересује!
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Вашу послату, конзервисану крв пацијент је много боље поднео, 
него када му је претходно дата директна крв од даваоца“, закључио је на 
крају овог службеног извештаја – писма др М. Хоџић.

Другу ампулу од 250 кубика др М. Хоџић је применио 21. априла 
1938. године, читавих 23 дана од узимања крви у Београду. Крв је дата 
пацијенткињи у тешком постоперационом шоку после субтоталне ампу-
тације паренхиматозно–васкуларне струме већим делом ретро стернал-
но положене, која је компримовала трахеју.

Пре трансфузије пацијенткиња је била готово без пулса. Свих 250 
кубика крви из ампуле примила је за 5 минута. Одмах после трансфузије 
рекла нам је да се осећа као да и није била болесна!

Молим да ми се опет пошаљу макар две ампуле крви, јер је то од 
велике практичне важности и за Хируршко одељење неопходно.

Рад око трансфузије је једноставан, као обична венска инјекција. 
Болесници много боље подносе ову крв него директну трансфузију, како 
смо до сада радили.“

Епилог

Анализирајући детаљно и критички кореспонденцију са колегом 
хирургом, др Мехмедом Хоџићем, др Димитрије Калић сада записује:

„Својом непосредном срдачношћу и објективношћу господин док-
тор М. Хоџић нас је задужио врло много и ми му најтоплије захваљујемо.

Одмах смо приступили по његовим примедбама и сугестијама и 
израдили смо једноставније упутство.“

Др Димитрије Калић закључује, у пролеће 1938. године:
1.Трансфузија конзервисане крви и 23 дана после узимања од дава-

оца, равна је, а често и ефикаснија од директне трансфузије пацијенту.
2. Извођење трансфузије је једноставно ако се прати упутство. Оно 

не захтева посебну и додатну обуку доктора, а може да се обави у болни-
ци, али и било где ван ње.

3. Цитрирана крв је употребљива до 25 дана од узимања, о чему 
одлучује изглед плазме.

4. Ампуле са крвљу, стерилан прибор за примену трансфузије, као и 
упутство представљају комплет, погодан за транспорт и за руковање.

5. Цитрираном крвљу можемо стварати залихе
О овом изузетном подухвату, као и о закључцима до којих је дошао, 

др Димитрије Калић обавештава и друге колеге широм земље, подсти-
чући их на сарадњу.

Доктор Димитрије Калић је остварио своју замисао да крв као лек 
не само да треба да чека пацијента, без обзира где се он налази, већ и да 
сваки доктор може и треба да примени трансфузију пацијенту, ако следи 
јасно упутство.

Хвала му!

319



Литература

1. Калић Д, Марковић М. (1939): Употреба и транспорт цитри-
сане-конзервисане крви за трансфузију. Издао Гласник 
Централног хигијенског завода, број 22 свеска 1-4, страна 184 
– 208.
2. Cankovic Kadijevic M (2010). Analysis of the principles of work 
at the first blood Transfusion department in Serbia in 1930s as a 
memory and respect to the first ISBT Congress, Vox Sanguinis, 99, 
Supp.1 p. 115.3 

Захвалност

Г-дину Милораду Јовановићу, кустосу ПТТ Музеја у Београду 
Железничком Музеју у Београду
Др Нади Лазовић, интернисти, председници Подружнице СЛД 

Чачак и председници Црвеног крста у Чачку

320




