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ДЕ ВЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА НА ШИХ ЈАВ НИХ ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ 
ЗДРАВ СТВЕ НИХ СЛУ ЖБИ (1920 – 2010.)

Прим. др Ми лош Ма лен ко вић
Сек ци ја за исто ри ју Срп ског ле кар ског дру штва, Бе о град

На уч но дру штво за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Вој во ди не, 
Но ви Сад

То ком исто ри је се ра ди ло на чу ва њу здра вља, по себ но од бра ни 
и за шти ти од епи де ми ја за ра зних бо ле сти, а од 18. ве ка се ја вља ју де-
ла и про пи си (Гер хард ван Сви тен (Ger hard van Swi e ten), Јо хан Пе тер 
Франк (Jo hann Pe ter Frank) о пре вен тив ним ме ра ма, хи ги је ни и со-
ци јалнм усло ви ма за одр жа ва ње здра вља. Раз вој ме ди ци не на ро чи то 
бак те ри о ло ги је у 19. ве ку су ути ца ли на схва та ње о зна ча ју со ци јал но-
хигиjенских усло ва за здра вље те су по сте пе но до но ше ни од го ва ра ју ћи 
за ко ни и про пи си а по ја ви ле су се и пр ве по себ не уста но ве ко је су ра ди-
ле на за шти ти здра вља.

У на шим кра је ви ма под Аустри јом од но сно Аустро у гар ском су спро-
во ђе не не ке хи ги јен ске ме ре, вак ци на ци ја про тив ве ли ких бо ги ња је за-
по че та већ 1801. го ди не, а на гра ни ца ма пре ма Тур ској ра ди за шти те од 
уно ше ња епи де ми ја су би ли ка ран ти ни – „кон ту ма ци“ од 18. ве ка, ко је је 
и у Ср би ји увео кнез Ми лош, што је Уста вом 1838. го ди не по твр ђе но. То-
ком то га ве ка су би ли име но ва ни об ла сни, окру жни и оп штин ски ле ка ри 
– фи зи ку си ко ји су на сво јим под руч ји ма спро во ди ли и од ре ђе не хи ги-
јен ске ме ре. У Ср би ји је др Вла дан Ђор ђе вић про у ча вао со ци јал не, хи-
ги јен ске и здрав стве не при ли ке, мно го ра дио и пи сао o на род ном здра-
вљу. Тво рац је „За ко на о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и очу ва њу на род ног 
здра вља“ 1881. го ди не ко ји са др жи ви ше од ред би из обла сти пре вен тив не 
ме ди ци не. Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут је мно го ра дио на здрав стве ном 
про све ћи ва њу, би о ста ти сти ци, хи ги је ни ста но ва ња и ис хра не. Јав них 
пре вен тив них слу жби и уста но ва ни је би ло осим Па сте ро вог за во да у 
Ни шу осно ва ног 1900. го ди не за про из вод њу вак ци на про тив бе сни ла и 
ва ри о ле и Бе о гра ду 1910.

По сле Пр вог свет ског ра та у но вој др жа ви де лом ра зо ре ној рат ним 
деј стви ма са епи де ми ја ма ма ла ри је, пе гав ца и гри па, гу бит ком око ми-
ли он ста нов ни ка (око по ло ви не то га бро ја од епи де ми ја за ра зних бо ле-
сти) а оси ро ма ше ној рат ним по сле ди ца ма ни је би ло до вољ но ни ле ка ра 
ни бол ни ца и „ве ли ка, го то во ап со лут на оску ди ца“ у бак те ри о ло шким 



140

ла бо ра то ри ја ма (ста ни ца ма) што је упра во био „грех 40 го ди на по сле 
Па сте ра и Ко ха“ Већ де цем бра 1918. је осно ва но Ми ни стар ство на род ног 
здра вља, јед но од пр вих у све ту, јер је до та да здрав ство би ло у окви ри ма 
дру гих, обич но ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, у ко јем је др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут је дан од ор га ни за то ра.

Он до во ди у Ми ни стар ство мла дог и агил ног др Ан дри ју Штам па ра 
из За гре ба ко ји ће до 1931. го ди не би ти на че лу оде ље ња за по сло ве хи ги-
је не Ми ни стар ства и би ти по кре тач и аутор про пи са и ак ци ја ко је су по-
бу ди ле па жњу и ван гра ни ца др жа ве – у Сек ци ји за хи ги је ну Ли ге на ро да 
и у ви ше дру гих др жа ва и ор га ни за ци ја.

Ма ја и де цем бра 1919. су до не се не уред бе о устрој ству Ми ни стар ства 
са за да ци ма:

 - ста ра ње о број ном на пре до ва њу ста нов ни штва, здра вом по ро ду и 
пра вил ном раз ви ја њу;

 - за шти та на род ног здра вља;
 - да по ди же уста но ве за ле че ње и спре ча ва ње бо ле сти;
 - здрав стве но про све ћи ва ње на ро да; са пет оде ље ња ме ђу ко ји ма је 

и хи ги јен ско што се убр зо сво ди на два: Оде ље ње за за шти ту ста нов ни-
штва од раз бо ље ва ња и чу ва ње на род ног здра вља и Оде ље ње за ле че ње 
обо ле лог ста нов ни штва. Од мах по осни ва њу Ми ни стар ства осно ва ни 
су и Глав ни са ни тет ски са вет и Стал на епи де миј ска ко ми си ја ко ји ма је 
пред се да вао др Јо ва но вић-Ба тут, ко ји је имао во де ћу уло гу у здрав стве-
ној по ли ти ци. Ко ми си ја је као са ве то дав ни ор ган Ми ни стар ства ско ро 
стал но за се да ла по пи та њи ма су зби ја ња и пре до хра не за ра зних бо ле сти, 
као и хи ги је ни и епи де ми о ло ги ји, здрав стве ном про све ћи ва њу и со ци-
јал ној ме ди ци ни па је о њој 1923. го ди не до нет и за кон. Ко ми си ја је би ла 
ини ци ја тор осни ва ња и ор га ни за тор Стал них бак те ри о ло шких ста ни ца 
а ка сни је хи ги јен ских за во да као и осни ва ња дoмова на род ног здра вља 
и дру гих здрав стве них уста но ва и спе ци ја ли зо ва них ин сти ту ци ја као 
и Цен трал ног хи ги јен ског за во да у Бе о гра ду, Шко ле на род ног здра вља 
и Епи де ми о ло шког за во да у За гр бу и спе ци ја ли зо ва них ин сти ту та за 
троп ске бо ле сти у Ско пљу и ма ла ри ју у Тро ги ру. Ко ми си ја са ста вље на од 
вр ло углед них чла но ва је има ла ути цај и на до но ше ње ра зних уред би и 
про пи са ко је је до но си ло или пред ла га ло Ми ни стар ство и та ко ути ца ла 
на здрав стве но за ко но дав ство.

Ју ла 1921. до не сен је Пра вил ник слу жбе окру жних, сре ских и град-
ских упра ва са ду жно сти ма у 18 та ча ка ко је су се од но си ле на ле че ње и 
су зби ја ње за ра зних бо ле сти, ве не рич них бо ле сти, ту бер ку ло зе, и њи хо-
ву еви ден ци ју. Про у ча ва ни су кул тур ни и хи ги јен ски сту пањ на ро да, 
во до снаб де ва ње, дис по зи ци ја из ме та и дру гих не чи сто ћа, хи ги је на ис-
хра не, по себ но одој ча ди, хел мин ти ја за, ста но ва ње, ле че ње и бла го вре-
ме на ле кар ска по моћ, уз енер гич но су зби ја ње за пу ште них и ра ши ре них 
бо ле сти, бри гу о уред ној лич ној лич ној хи ги је ни, бор ба про тив ма ла ри-
је са ера ди ка ци јом, пре глед на мир ни ца у про ме ту и обје ка та у ко ји ма 
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се про да ју, хи ги је на на се ља, јав них обје ка та, уста но ва и пред у зе ћа, ка ко 
вој них та ко и ци вил них, ал ко хо ли зам, над зор над са ни тет ским уста но-
ва ма, вак ци на ци је, уви ђа је и об дук ци је (са ни тет ске, суд ске и по ли циј-
ске), као и по ма га ње и по др жа ва ње свих ак ци ја за уна пре ђе ње хи ги је не.

Већ но вем бра исте го ди не до не та је уред ба а ка сни је и за кон о окру-
жним (жу па ниј ским и сре ским) са ни тет ским упра ва ма по ко јем се за 
окру жне и сре ске ле ка ре ор га ни зу ју за себ не окру жне, сре ске и град ске 
са ни тет ске упра ве. По ред оста ло га, је дан од за да та ка је био и „да се у ма-
си на род ној ис тра жу ју, су зби ја ју и ле че сем акут них, на ро чи то хро нич не 
за ра зне и за пу ште не бо ле сти“. По себ ни про блем су би ле ту бер ку ло за, пол-
не бо ле сти, ма ла ри ја, гу ба (ле пра), тра хом, бе сни ло, па су би ли до не ше ни 
и за ко ни о по је ди ним (ма ла ри ја, ен дем ски си фи лис, 1931). Ове упра ве се 
уки да ју већ кра јем 1924, али оста ју сре ски и оп штин ски ле ка ри ко ји се ста-
ра ју о ре ша ва њу со ци јал но – хи ги јен ских и здрав стве них пи та ња.

Ра ди осни ва ња уста но ва за ово под руч је здрав ства 1920. је до не се на 
уред ба о епи де ми о ло шким и бак те ри о ло шким ста ни ца ма и дис пан зе-
ри ма, ам бу лан та ма и по ли кли ни ка ма, дис пан зе ри ма за мај ке и одој чад, 
школ ску де цу, ве не рич не бо ле сти, ту бер ку ло зу, тра хом, ма ла ри ју и бе-
сни ло. Осно ва не су епи де миј ске ко ло не (по крет не ла бо ра то ри је), ко је су 
на ред них го ди на по до би ја њу про сто ра и опре ма ња по чи ња ле рад.

На ред не, 1921. го ди не је до нет За кон о осни ва њу по себ них сaните-
тс ких уста но ва за ис пи ти ва ње и су зби ја ње за ра зних бо ле сти и да ва њу 
бес плат не ле кар ске по мо ћи, што је омо гу ћи ло знат но уна пре ђе ње пре-
вен ти вих де лат но сти, па је 1922. го ди не об ја вљен и Пра вил ник о ра ду 
бак те ри о ло шких ста ни ца пре ма ко јем оне ис пи ту ју за ра зне бо ле сти сво-
га кра ја по вла сти тој ини ци ја ти ви а по зах те ву др жав них или ло кал них 
са ни тет ских и ве те ри нар ских вла сти, и да ју ми шље ње о епи де ми о ло-
шким пи та њи ма, ис пи ту ју хра ну и пи ћа, кон тро ли шу дез ин фек ци о не 
апа ра те, при пра вља ње сте рил них ле ко ва, из ра ђу ју вак ци не и снаб де ва ју 
њи ма и се ру ми ма уста но ве, да ју струч на ми шље ња и по ма жу са ни тет-
ским вла сти ма у су зби ја њу епи де ми ја и ен де ми ја. 

Осни ва ње стал них бак те ри о ло шких ста ни ца је по че ло 1920. ко је су 
на ред не го ди не за по чи ња ле рад (пр ва у Шап цу 1921. год. ко ју је во дио др 
Сер геј Рам зин), а 1922. го ди не их је већ би ло шест. 

Пра вил ни ком из 1922. го ди не уре ђе но је осни ва ње и рад ан ти ту бер-
ку ло зних диcпанзера за спре ча ва ње ши ре ња и ле че ње ту бер ку ло зе, ам бу-
лан ти и ста ни ца за су зби ја ње ма ла ри је, тра хо ма и ве не рич них бо ле сти, 
за тим здрав стве них ста ни ца, уста но ва за одој чад и ма лу де цу, школ ске 
по ли кли ни ке и дру ге со ци јал но-ме ди цин ске уста но ве, та ко да је 1925. у 
др жа ви би ло укуп но 250 та квих уста но ва. У бу џе ту за 1923. го ди ну се на-
во де уста но ве за „хи ги је ну, со ци јал ну хи ги је ну и ис пи ти ва ње и су зби ја-
ње за ра зних бо ле сти“ и на род на ку па ти ла, За вод за со ци јал ну ме ди ци ну, 
Епи де ми о ло шки за вод (осно ван у За гре бу). Те го ди не у хи ги јен ским уста-
но ва ма у Ср би ји (са Ма ке до ни јом) је би ло 95 ле ка ра, а у Бач кој и Ба на ту 31.
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Стал не бак те ри о ло шке ста ни це и део дру гих со ци јал но-хи ги јен-
ских и пре вен тив но ме ди цин ских уста но ва од 1925/26. го ди не пре ла зи у 
но во о сно ва не до мо ве на род ног здра вља за је дан или ви ше сре зо ва а не ке 
у ве ли ким гра до ви ма у но ве Хи ги јен ске за во де. По осни ва њу ба но ви на 
1929. го ди не Др жав ни хи ги јен ски за во ди су ба но вин ске уста но ве над ле-
жне и над ре ђе не свим пре вен тив ним уста но ва ма на сво јој те ри то ри ји. 
Има ју оде ље ња за хи ги је ну, епи де ми о ло ги ју, са ни тар но тех нич ко, оде-
ље ње за здрав стве но про све ћи ва ње, ла бо ра то ри ју (бак те ри о ло шко-па ра-
зи то ло шку и са ни тар но-хе миј ску). У Ју го сла ви ји је 1932. го ди не би ло 10 
хи ги јен ских за во да, 47 до мо ва на род ног здра вља и 304 со ци јал но-ме ди-
цин ских уста но ва. 

Ми ни стар ство здра вља и Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке се 1929. 
спа ја ју са Са ни тет ским оде ље њем, а у упра ва ма но во о сно ва них ба но ви-
на би ла су оде ље ња со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља и са ни тет-
ски са ве ти. Цен трал не пре вен тив не уста но ве су би ли Цен трал ни хи ги-
јен ски за вод у Бе о гра ду и Шко ла на род ног здра вља у За гре бу. По ба но ви-
на ма по сло ве хи ги јен ских слу жби оба вља ју Др жав ни хи ги јен ски за во ди 
са под ре ђе ним до мо ви ма на род ног здра вља и дру гим уста но ва ма а по 
сре зо ви ма сре ски ле ка ри.

За вре ме Дру гог свет ског ра та у оку пи ра ној зе мљи здрав стве не слу-
жбе су би ле по де ље не пре ма оку па ци о ним зо на ма, су же них мо гућ но сти 
ра да.

По сле ра та у ор га ни ма вла сти од са ве зних до сре ских и оп штин-
ских би ла су ми ни стар ства, са ве ти, се кре та ри ја ти, по ве ре ни штва, оде-
ље ња за по сло ве здрав ства. Ре пу блич ка ми ни стар ства и по кра јин ски 
са ве ти су упра вља ли здрав стве ним слу жба ма на сво јим те ри то ри ја ма. 
Пре вен тив но здрав ство је увек би ло ва жан део за ко но дав ства и упра-
вља ња. Осни ва ју се са ни тар но-епи де ми о ло шки за во ди и ста ни це на 
ме сту пред рат них хи ги јен скох за во да и до мо ва здра вља. Од 1952. го ди-
не по ста ју хи ги јен ски за во ди ко ји по кри ва ју те ри то ри је но во фор ми ра-
них ве ли ких сре зо ва, те се осни ва ју и не ки но ви за во ди. Оп штим за-
ко ном о ор га ни за ци ји здрав стве не слу жбе 1961. они по ста ју За во ди за 
здрав стве ну за шти ту. По пра ви лу има ју слу жбе за епи де ми о ло ги ју, 
хи ги је ну, со ци јал ну ме ди ци ну и ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе са 
здрав стве ном ста ти сти ком и здрав стве ним про све ћи ва њем, ме ди ци-
ну ра да, ла бо ра то риј ске слу жбе за ми кро би о ло ги ју и па ра зи то ло ги ју и 
са ни тар ну хе ми ју и би о хе ми ју.

За ку ра тив ну ме ди ци ну се осни ва ју здрав стве не ста ни це и сек тор-
ске ам бу лан те а од 1949. се осни ва ју до мо ви здра вља за јед ну или ви ше 
оп шти на. По од ред ба ма за ко на и дру гих про пи са ове уста но ве има ју 
оде ље ња за ле че ње обо ле лих и пре вен тив ну здрав стве ну за шти ту пре ко 
сво јих дис пан зе ра (за шти та де це и уче ни ка, ту бер ку ло за, ги не ко ло ги ја, 
ме ди ци на ра да) и не ких слу жби за пре вен тив не де лат но сти са од го ва ра-
ју ћим спе ци ја ли сти ма.
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Пре ма за кон ским про ме на ма Ре пу бли ка пре у зи ма осни вач ка пра ва 
и за во ди 1993. до би ја ју на зив за во ди за за шти ту здра вља а од 2007. су за-
во ди за јав но здра вље.

Од по чет ка ра да по себ них на ших пре вен тив но здрав стве них уста-
но ва пре де ве де сет го ди на њи хо ва ор га ни за ци ја је по бу ди ла па жњу у све-
ту, те су до ла зи ли струч ња ци и де ле га ци је из здрав стве не ор га ни за ци је 
Ли ге на ро да и мно гих зе ма ља. Та ко ђе су овај рад фи нан сиј ски по мо гле 
и не ке др жа ве и фон да ци је. Пре ма ре чи ма др А. Штам па ра у пред го во ру 
јед не пу бли ка ци је (1926) Ми ни стар ства на род ног здра вља со ци јал но ме-
ди цин ски рад код нас по чео је без тра ди ци ја а по сле сил них гу би та ка у 
ра ту „же ља за здра вљем и бо љим жи во том је би ла ве ли ка и сна жна. Јед на 
ма ла гру па на ших ле ка ра ис ко ри сти ла је тај пси хо ло шки мо ме нат. Она је 
са ве ли ком љу ба вљу, по жр тво ва њем, јед ном но вом иде о ло ги јом жи ла во 
ра ди ла по след њих го ди на“. У де сет та ча ка на во ди да је нај ва жни ја оба-
ве ште ност и пра вил но схва та ње на ро да о здрав стве ним пи та њи ма, да 
„на род но здра вље и ње го во уна пре ђе ње ни је мо но пол ле ка ра, не го с њим 
тре ба да се ба ве сви, без раз ли ке“, да је ле кар углав ном со ци јал ни рад ник 
и да не сме би ти еко ном ски за ви сан од бо ле сни ка, да у пи та њу на род ног 
здра вља не сме би ти раз ли ка из ме ђу еко ном ски сла бих и ја ких, да ле кар 
тре ба да тра жи бо ле сни ка а не овај ле ка ра ко ји тре ба да је и на род ни учи-
тељ, да је на род но здра вље ви ше од еко ном ског не го ху ма ни тар ног зна ча-
ја и да ле ка ру тре ба глав но ме сто де ло ва ња да бу ду ме ста где љу ди жи ве. 
а не ор ди на ци је и ла бо ра то ри је.
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