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ЛЕ КА РИ ИЗ РУ СКЕ ДИ ЈА СПО РЕ У СР БИ ЈИ
Др Сте ван Ли тви њен ко

Сек ци ја за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва

И нај бле ђе ма сти ло је вред ни је од нај бо љег пам ће ња.
Ки не ска из ре ка

Увод

Из ме ђу че тр де сет и пе де сет хи ља да из бе гли ца из Ру ске им пе ри је до-
шло је по сле 1919. го ди не на тле бив ше Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца, на се лив ши нај ве ћим де лом те ри то ри ју да на шње Ср би је. Мла да др-
жа ва је ове из бе гли це при ми ла го сто љу би ви је од би ло ко је зе мље Евро пе, 
и у окви ру сво јих мо гућ но сти пру жи ла им уто чи ште и пот по ру.

До ла зак из бе гли ца из Ру си је, ме ђу ко ји ма се на ла зио ве ли ки број ин-
же ње ра, про фе со ра, ле ка ра, умет ни ка, пре тво рио се у ши ро ку и ка дров-
ски сна жну „тех нич ку по моћ“, што је зна чај но до при не ло раз во ју и уна-
пре ђе њу ра зних обла сти кул ту ре, на у ке и умет но сти. 

Нај ве ћи део из бе гли ца тран спор то ван је бро до ви ма чи ја је од ре ди-
шна лу ка би ла Ме љи не у Бо ки Ко тор ској. Ода тле су, пре ма пла ну Др жав-
не ко ми си је за при јем и сме штај ру ских из бе гли ца, би ли рас по ре ђе ни 
у од ре ди шта у уну тра шњост зе мље. Ме ђу тим, раз не окол но сти, као ма-
те ри јал на усло вља ва ња, ад ми ни стра тив на оду го вла че ња, страх од ши-
ре ња пе га вог ти фу са са обо ле лих на бро до ви ма а по не где и не вољ ност у 
за пад ним кра је ви ма Кра ље ви не за пру жа ње го сто прим ства ру ским из-
бе гли ца ма, учи ни ле су да да ле ко нај ве ћи број из бе гли ца (бли зу 80%), а 
са мим тим и ле ка ра, бу де сме штен на те ри то ри ју Ср би је. Њи хо вом олак-
ша ном при хва ту у овом де лу Кра ље ви не до при не ли су сва ка ко и бла го-
на кло ност про ис те кла из бли ско сти кул ту ра, мно го стру ких ве за у про-
шло сти као и са о се ћа ње за не во ље при пад ни ка нај ве ћег пра во слав ног 
на ро да.

У ци љу из на ла же ња што при бли жни јег бро ја при до шлих ру ских 
ле ка ра, при сту пи ло се ши ро ком ис тра жи ва њу по да та ка у ра зним пе-
ри о дич ним пу бли ка ци ја ма (ста ти стич ки го ди шња ци, др жав ни ка лен-
да ри и ал ма на си, слу жбе ни ли сто ви), пер со нал ни до си јеи Ми ни стар-
ства здра вља и вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је, до ку мен та ци ја др жав них  
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ар хи ва Ср би је, Вој но-исто риј ског ин сти ту та, не кро ло зи, књи ге и бан ке 
по да та ка гро ба ља, са оп ште ња чла но ва по ро ди ца и са рад ни ка, са зна ња 
из лич них по знан ста ва по је ди них ле ка ра, за о став шти на и ра зни не пу-
бли ко ва ни ма те ри ја ли.

Ста нов ни штво и ле ка ри у Ср би ји по сле Пр вог свет ског ра та

На дан 31. ја ну а ра 1921. го ди не из вр шен је по пис ста нов ни штва Кра-
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. На осно ву ре зул та та овог по пи са са чи-
њен је пре глед у ко јем је при ка зан број ста нов ни штва и ле ка ра у гра ђан-
ству, при ла го ђен за те ри то ри ју са да шње ре пу бли ке Ср би је.

Ле кар ски ка дар у Ср би ји 1921. го ди не

Број
Ужа 

Србија

Ужа 
Србија

(без 
Београда)

Београд Космет Војводина
Србија 
(свега)

Становника 2.843.426 2.731.686 111.740 439.010 1.536.994 4.811.430

Лекара 282 124 158 10 301 593

Становника 
на 1 лекара

(приближно)
10.000 20.000 700 44.000 5.000 8.000

Гу би так го то во по ло ви не ле кар ског ка дра то ком ра то ва 1912-1918. не-
по вољ но се од ра зио на пру жа ње здрав стве не за шти те, на ро чи то се о ском 
ста нов ни штву. Ср би ја је у то вре ме спа да ла у за о ста ле и не раз ви је не зе-
мље са ви со ком смрт но шћу одој ча ди и ма ле де це, ве ли ком рас про стра-
ње но шћу ту бер ку ло зе и оста лих за ра зних бо ле сти.

До ла зак ру ских ле ка ра

У та квим те шким при ли ка ма, у опу сто ше ну и еко ном ски уна за ђе ну 
зе мљу, са пре по ло вље ним бро јем иона ко оскуд ног ле кар ског ка дра, до ла-
зи не ко ли ко сто ти на ле ка ра из Ру си је, чи не ћи, сти ца јем окол но сти, сво ју 
по моћ још вред ни јом (Bis dat qui ci to dat!). Ве ћи на ових ле ка ра, по до ла ску 
са бор бе них по при шта, располагалa je за вид ним прак тич ним ис ку ством 
сте че ним у ра ду са ни тет ских је ди ни ца то ком Пр вог свет ског и гра ђан-
ског ра та.

По сле ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња са ку пље но је 377 име на ле ка ра 
ко ји су по сло му Ру ске ца ре ви не до шли на те ри то ри ју ко ју чи ни да на-
шња Ср би ја. Од тог бро ја 350 ле ка ра је ра ди ло у гра ђан ској здрав стве ној 
слу жби а 27 у вој ном са ни те ту. 
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Те ри то ри јал на рас по ре ђе ност ру ских ле ка раиз бе гли ца у гра ђан ској слу
жби у Ср би ји

Ужа 
Србија

(без 
Београда)

Београд Космет Војводина

Србија 
(без 

ближег 
одређења)

Србија 
(свега)

115 98 22 83 32 350

Као што се из пре гле да ви ди на Ко сме ту са до ла ском 22 ле ка ра по-
сто је ћи број гра ђан ских ле ка ра (10) утро стру чио, а на про сто ру Ср би је, 
ју жно од Са ве и Ду на ва се ско ро удво стру чио.

О ве ли кој оску ди ци до ма ћег ле кар ског ка дра у то вре ме све до чи по-
да так (из не сен у ни шком ли сту „На пре дак“ од 1. ју на 1921. го ди не) да је др 
Лав Певз нер, ру ски еми грант-кон трак ту ал ни ле кар у Вој ној бол ни ци у 
Ни шу, био „је ди ни хи рург у на шој ва ро ши“. Тај по да так на во ди глав ни 
уред ник ли ста Дра ги ша Цвет ко вић (бу ду ћи пред сед ник вла де Кра ље ви-
не Ју го сла ви је). С дру ге стра не Рај ко Ру ви дић, пи шу ћи о струч ном ка дру 
Глав не вој не бол ни це у Бе о гра ду с по чет ка 1922. го ди не на во ди да „...у то 
вре ме ру ски ле ка ри чи не це ло ку пан ка дар Уну тра шњег оде ље ња 
из у зев ше фа“(3).

У ужем де лу Ср би је и на Ко сме ту, дис пер зи ја ру ских ле ка ра је би ла 
при лич но рав но мер на. У рет ко ко јем град ском на се љу се ни је на шао бар 
је дан ру ски ле кар. У Вој во ди ни је нај ве ћи број ру ских ле ка ра био ло ци-
ран у Пан че ву, Вр шцу и се о ским на се љи ма ју жног Ба на та.

Из би о граф ских по да та ка ру ских ле ка ра се мо же ви де ти да их је би ло 
у око 170 ло ка ли те та у ра зним де ло ви ма Ср би је. Та ко су ра ди ли у ме сти-
ма као што су Ту тин, Сје ни ца, Ли пљан, Ора хо вац, Ја ње во, Злот, Ср бац, 
Шти тар, Жа гу би ца, Кра ље во Се ло, То пол ча не, Ви то ше вац, Ру ски Кр стур, 
Јар ко во, Ја се но во, Вра чев Гај, Стој ник, Вен ча не, Ве ли ка Лу ка ња, Ви соч ка 
Ржа на, као и мно га дру га, не по зна та чак и про сеч ном гра ђа ни ну Ср би је.

Тре ба ис та ћи да је две тре ћи не ле ка ра ро ђе но по сле 1880. го ди не од-
но сно у жи вот ном до бу пу не рад не ак тив но сти. 

Ру ски ле ка ри пре ма струч ним про фи ли ма

Од 377 ру ских ле ка ра у Ср би ји, са оп штом прак сом их је би ло 244 
(65%), спе ци ја ли ста 109 (29%) и сто ма то ло га 24 (6%). 

На ро чи то зна ча јан траг оста ви ли су ру ски ле ка ри оп ште прак се сво-
јим ра дом у здрав стве ним ста ни ца ма и ам бу лан та ма тзв. здрав стве них 
за дру га у ма њим ме сти ма и се ли ма. Чла но ви здрав стве них за дру га су 
има ли обез бе ђе ну здрав стве ну за шти ту ко ја је об у хва та ла ле кар ске  



116

пре гле де, јеф ти ни је ле ко ве, по моћ при по ро ђа ју, са ве то ва ли ште за труд-
ни це и мај ке са ма лом де цом, по крет не зуб не ам бу лан те, спро во ђе ње 
иму ни за ци ја. Ак тив ност здрав стве них за дру га је та ко ђе об у хва та ла 
рад на здрав стве ном про све ћи ва њу, ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње ак ци ја 
на аса на ци ји на се ља и уна пре ђе њу хи ги јен ских усло ва жи во та пу тем 
уре ђи ва ња до ма ћин ста ва и еко ном ских дво ри шта, из град њу ну жни ка 
и др. 

Ру ски ле ка ри су до 1926. го ди не, (ка да је ди пло ми ра ла пр ва ге не ра-
ци ја ле ка ра на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду), би ли, та ко ре ћи, 
је ди ни ле ка ри у овим за дру га ма. Ме ђу спе ци ја ли сти ма су би ли нај-
ви ше за сту пље ни хи рур зи (19), за тим дер ма то ве не ро ло зи (17), ин тер-
ни сти (18), ги не ко ло зи (13), пе ди ја три (7), оф то мо ло зи (6) итд. Нај ве ћи 
број ру ских спе ци ја ли ста у Ср би ји (око две тре ћи не) био је ан га жо ван 
у ци вил ним и вој ним здрав стве ним уста но ва ма у Бе о гра ду (Оп шта др-
жав на бол ни ца, Ин тер на кли ни ка, дис пан зе ри, Град ски са ни тет, Вој на 
бол ни ца, са на то ри ју ми), што је био ре а лан од раз по тре ба на ра слог ста-
нов ни штва у пре сто ни ци. Оста ли ру ски спе ци ја ли сти су се за по сли ли 
у ам бу лант но-по ли кли нич ким и бол нич ким уста но ва ма ва ро шких на-
се ља ши ром Ср би је. У про це ни до при но са ру ског спе ци ја ли стич ког ка-
дра здрав ству Ср би је, тре ба има ти у ви ду да су ста нов ни штву пру жа ли 
од го ва ра ју ћу спе ци ја ли стич ку по моћ, ка ко они за по сле ни у гра ђан ској 
здрав стве ној слу жби, та ко и вој ни ле ка ри, ко ји су пу тем ра зних уго вор-
них аран жма на пру жа ли ме ди цин ске услу ге из сво јих обла сти и гра-
ђан ству. Сто ма то ло зи су ра ди ли у ве ћим и ма њим гра до ви ма у ам бу-
лант но-по ли кли нич ким уста но ва ма или као ле ка ри при ват не прак се, 
од но сно и јед но и дру го. У Ср би ји их је би ло 24, од ко јих је де вет ра ди ло 
у Бе о гра ду. 

Ру ски ле ка ри – уни вер зи тет ски на став ни ци

Ме ђу ру ским из бе гли ца ма – ле ка ри ма при спе лим у Ср би ју на ла зи ло 
се и 16 на став ни ка ме ди цин ских фа кул те та. На жа лост, оп шти раз вој ни 
ни во у зе мљи ко ја им је пру жи ла окри ље, мо гућ но сти за про ду жа ва ње 
од го ва ра ју ћих ак тив но сти у же ље ном оби му и усло ви ма, по го то во на 
она квим ка квим су им ста вља ле у из глед дру ге европ ске, знат но раз-
ви је ни је зе мље као и еко ном ски раз ло зи, опре де ли ли су из ве стан број 
еми нент них ру ских струч ња ка да не ко ли ко го ди на по до ла ску при-
хва те по ну ђе не по зи ве и от пу ту ју у Па риз, Праг, Бер лин, Со фи ју. Ме ђу 
уни вер зи тет ским про фе со ри ма ко ји су се опре де ли ли да за у век оста ну 
у Ср би ји, про фе сор Алек сан дар Јо си фо вич Иг ња тов ски за у зи ма сва ка ко 
нај зна чај ни је ме сто. У Бе о град је до шао са ме ста про фе со ра на Ка те дри 
за уну тра шње бо ле сти Уни вер зи те та у Вар ша ви. Је дан је од осни ва ча 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, а 1921. го ди не по ста вљен је за ре дов-
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ног про фе со ра тог фа кул те та и управ ни ка Ин тер не кли ни ке. По ње го вој 
идеј ној ски ци је из гра ђе но зда ње по ме ну те кли ни ке. Ње го во епо хал но 
от кри ће: иза зи ва ње екс пе ри мен тал не ате ро скле ро зе код ку ни ћа хра-
ње них пу но ма сним мле ком и жу ман це том ја је та, нај ви ше је до при не ло 
да про фе сор Иг ња тов ски и да нас пред ста вља нај че шће ци ти ра но име из 
Ср би је у свет ској ме ди цин ској ли те ра ту ри. На пи сао је ка пи тал но де ло 
„Кли нич ка се ми о ти ка“.

Ин тер ни ста, про фе сор Уни вер зи те та у Оде си, Алек сеј Ива но вич 
Шчер бе ков, се по до ла ску у Кра ље ви ну СХС за по слио у Ми ни стар ству 
здра вља као са вет ник за бал не о ло ги ју, а по ста вљен је за про фе со ра бал-
не о ло ги је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1931. го ди не. Ба вио се 
оп се жним ис тра жи ва њи ма ба ња и кли мат ских ме ста у бив шој Ју го сла-
ви ји, а о сво јим на ла зи ма об ја вљи вао је ра до ве. Др Дми триј Ми тро фа но-
вић Ти хо ми ров по до ла ску у Бе о град 1920. го ди не био је јед но вре ме аси-
стент, за тим до цент и не што ка сни је про фе сор па то ло шке ана то ми је на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Др Ник то по ли он Чер но зу бов, епи-
де ми о лог, је у пе ри о ду 1920-1943. ра дио у ра зним пре вен тив ним уста но-
ва ма. Го ди не 1946. по стао је ван ред ни, а 1958. го ди не ре дов ни про фе сор 
епи де ми о ло ги је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. На пи сао је уџ-
бе ник „Оп шта епи де ми о ло ги ја“ ко ји је ко ри сти ло низ ге не ра ци ја сту де-
на та ме ди ци не. Др Сер геј Кон стан ти но вич Рам зин, по до ла ску у Кра ље-
ви ну СХС аси стент на ка те дри хи ги је не Хар ков ског уни вер зи те та ра дио 
је на су зби ја њу ма ла ри је у Ма ке до ни ји, био управ ник Хи ги јен ског за во-
да у Шап цу, да би ка сни је по стао ре дов ни про фе сор хи ги је не на Вој но ме-
ди цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду. Ње гов уџ бе ник „Ко му нал на хи ги је на“ 
остао је не пре ва зи ђен у тој обла сти. Др Ни ко лај Ва си ље вич Кра јин ски, 
не у роп си хи ја тар, био је јед но вре ме про фе сор за гре бач ког уни вер зи те та, 
а за тим је по ста вљен за про фе со ра суд ске ме ди ци не на Прав ном фа кул-
те ту у Бе о гра ду (1931–1941).

Здрав стве не уста но ве Ру ског дру штва Цр ве ног Кр ста

Ру ско дру штво Цр ве ног Кр ста је та ко ре ћи од по чет ка ор га ни зо ва-
ло мре жу здрав стве них уста но ва (ам бу лан те, бол ни це и зу бар ске ор-
ди на ци је). У по чет ку су би ле ма те ри јал но збри ња ва не сред стви ма Ру-
ског дру штва Цр ве ног Кр ста. Од го ва ра ју ћи здрав стве ни ка дар је већ био 
обез бе ђен по што је у Кра ље ви ну сти гао ве ли ки број ле ка ра, фељ ше ра 
(ле кар ских по моћ ни ка), ме ди цин ских се ста ра и оста лог ме ди цин ског 
осо бља. Уз по моћ и у са рад њи са до ма ћим вла сти ма пр ве ру ске из бе-
глич ке здрав стве не ин сти ту ци је у Ср би ји ни кле су већ у про ле ће 1920. 
го ди не. У Бе о гра ду је у апри лу 1920. го ди не отво ре на Ам бу лан та Ру ског 
Цр ве ног Кр ста. По че ла је рад са три ле ка ра у јед ној про сто ри ји, да би се 
уско ро сме сти ла у зда ње на три ета же у ули ци Кра љи це Ма ри је бр.133 
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и пре ра сла у По ли кли ни ку Ру ског Цр ве ног Кр ста, а већ кра јем исте го-
ди не у свом са ста ву је има ла 7 ле ка ра спе ци ја ли ста, јед ног ден ти сту, 
ме ди цин ске се стре и хи ги је ни ча ре. Вре ме ном је до ма ће ста нов ни штво 
по че ло све ви ше да се обра ћа По ли кли ни ци за по моћ, те је та ко ме ди-
цин ска за шти та за не зна тан из нос обез бе ђи ва на јед на ко прав но из бе-
гли ца ма, жи те љи ма Бе о гра да, па и они ма из уну тра шњо сти.

Го ди не 1940. је ра дио 31 ле кар спе ци ја ли ста и од го ва ра ју ћи број оста-
лог ме ди цин ског осо бља. Је дан од не ка да шњих па ци је на та По ли кли-
ни ке РЦК, по зна ти срп ски сла ви ста Ми ла Стој нић, оста ви ла је сле де ћи 
за пис: „... че ка о ни це По ли кли ни ке би ле су при јат не и ни кад пре пу не, 
јер су се по се те за ка зи ва ле. По ли кли ни ка је има ла ле ка ре свих спе ци-
јал но сти, ве о ма пре да не свом по слу и из у зет но ху ма не у од но су пре ма 
бо ле сни ци ма... као ди јаг но сти ча ри и ле ка ри по жи вот ној во ка ци ји а не 
са мо по свом обра зо ва њу би ли су по зна ти, ве о ма це ње ни и оми ље ни“.

Пр ви управ ник По ли кли ни ке (та да Ам бу лан те) био је др Ана то лиј 
Бен це ле вич, а по сле ње го ве смр ти проф. Ми ха ил Ла пин ски, а од 1934. 
до уки да ња По ли кли ни ке 1946. го ди не био је др Алек сан дар Со лон ски, 
пе ди ја тар. Рад Ам бу лан те је пр вих го ди на био обез бе ђи ван сред стви-
ма Ру ског Цр ве ног Кр ста, ка сни је је део тро шко ва по кри ва ла Др жав на 
ко ми си ја, да би уста но ва од 1928. го ди не пре шла на са мо фи нан си ра ње. 

По ли кли ни ка ни је пре ки да ла са ра дом и то ком рат них го ди на 
1941–1945. с тим што се број ле ка ра по сте пе но сма њи вао. То ком бор би за 
осло бо ђе ње Бе о гра да По ли кли ни ка је од 15. ок то бра 1944. го ди не ра ди ла 
као при хват на ста ни ца за ра ње не со вјет ске вој ни ке, пар ти за не и гра-
ђа не.

Ру ска бол ни ца у Пан че ву је по че ла са ра дом 10. мар та 1920. го ди не 
са три ле ка ра у по чет ку и управ ни ком др Ива ном Бје ло у со вим, бол ни ца 
је рас по ла га ла са два оде ље ња: ин тер ним и ги не ко ло шким, да би уско-
ро и отво ри ла и хи рур шко. Го ди не 1930. бол ни ца је има ла 110 по сте ља, 
13 ра зних спе ци ја ли ста, три опе ра ци о не са ле, ла бо ра то ри ју и ка би нет за 
фи зи о те ра пи ју.

Крат ко вре ме по сле др Бје ло у со ва, управ ник је био инер ни ста др 
Вла ди мир Во ро њец ки, а од 1927. го ди не на че лу бол ни це до шао је хи-
рург, ис так ну ти струч њак др Вла ди мир Ле вит ски. Бол ни ца је при ма ла 
и до ма ће ста нов ни штво, а ква ли те том сво јих услу га сте кла је ви со ки 
струч ни ре но ме, по знат и ван гра ни ца Ју го сла ви је.

Кра јем 1940. го ди не, по во дом про сла ве два де се то го ди шњи це ра да 
бол ни це, Кра љев ско на ме сни штво је од ли ко ва ло управ ни ка др Ле вит-
ског ор де ном Ју го сло вен ске кру не, а ле ка ре др Алек сан дра Ман дру со ва, 
др Ев ге ни ја Дан ча ко ва, др Алек сан дру Гла ди ли ну и др Ива на Еме ља-
но ва ор де ном Све тог Са ве, ко ји су та ко ђе до би ле глав на се стра и јед на 
ба би ца.
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Ру ски ле ка ри у вој ном са ни те ту

Ру ски ле ка ри су, та ко ђе, мно го учи ни ли за убла жа ва ње те шког ста-
ња у ко ме се на шао вој ни са ни тет по сле Пр вог свет ског ра та. Они су пу-
тем уго во ра по ста ја ли кон трак ту ал ни вој ни ле ка ри. Од њих 27, по што су 
сте кли др жа вљан ство СХС, пет на е сто ри ца су по ста ли ак тив ни офи ци ри, 
ко ји ма су вре ме ном по ве ре не од го вор не ду жно си у Вој ном са ни те ту. 

Ле кар ин тер ни ста Глав не вој не бол ни це у Бе о гра ду проф. Фјо дор Вер-
биц ки је од ли ко ван Кр стом ми ло ср ђа, др Ев ге ниј Дан ча ков, оф та мо лог, 
ор де ном Бе лог Ор ла. Доц. др Сер геј Со фо те ров и др Ни ко лај Си чев, хи рур-
зи , чла но ви ми си је Цр ве ног Кр ста при Срп ској вр хов ној ко ман ди у Пр-
вом срп ском ра ту, а за тим вој ни ле ка ри, од ли ко ва ни су ор де ном Бе лог ор-
ла, Све тог Са ве и Кр стом ми ло ср ђа а и но си о ци су Ал бан ске спо ме ни це.

Сви ови ле ка ри, по ред струч ног, рас по ла га ли су и за вид ним оп штим 
обра зо ва њем; сва ки је осим ру ског, го во рио нај ма ње и фран цу ски је зик.

За кљу чак

Мо же се по у зда но за кљу чи ти да су ле ка ри-еми гран ти, при спе ли из 
Ру си је по сле 1919. го ди не, сво јом број но шћу, струч ним ква ли те ти ма и де-
ло ва њем пру жи ли огром ни до при нос уна пре ђе њу здрав стве не слу жбе и 
раз во ју ме ди цин ске на у ке у Ср би ји. Ова кав до при нос су од ре ди ле у пр-
вом ра ду сле де ће чи ње ни це:

– до ла зак ру ских ле ка ра не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та, у ко-
ме је Ср би ја из гу би ла по ло ви ну ле кар ског ка дра;

– број ност ле кар ског из бе глич ког кор пу са, ко ји је пре ма ши вао број 
до ма ћих ле ка ра ју жно од Са ве и Ду на ва;

– ви со ки по сто так ру ских ле ка ра у жи вот ном до бу пу не рад не ак тив-
но сти (око 80% ис под пе де сет го ди на жи во та);

– ши ро ка ге о граф ска дис пер зи ја ру ских ле ка ра по здрав стве ним 
пунк то ви ма Ср би је;

– по во љан од нос за сту пље но сти ле ка ра оп ште прак се, сто ма то ло га и 
спе ци ја ли ста свих про фи ла; 

– за ви дан ни во струч ног и оп штег обра зо ва ња као и рад не ди сци-
пли не код ве ћи не ле ка ра.(5)

У на ро ду Ср би је знат но из ра же ни је не го у оста лим де ло ви ма Кра ље-
ви не СХС, би ли су ис по ља ва ни бла го на кло ност и раз у ме ва ње за не во ље 
из бе гли ца из Ру си је. Што ви ше, то је био од нос ува жа ва ња и на гла ше не 
емо тив не ве за но сти за „ста ри јег бра та“. За уз врат, зе мљи, ко јој су рат и пе-
га ви ти фус пре по ло ви ли и она ко оску дан ле кар ски ка дар, упра во у тим 
го ди на ма при сти гла по моћ у ру ским ле ка ри ма има ла је не про це њи ви 
зна чај.
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