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ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА 
ПЕ ДИ ЈА ТАР – НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ

Др Бра ни сла ва Ста ни ми ров
Дом здра вља Но ви Сад

По че так са вре ме не пе ди ја три је ве зу је се за 19. век ка да се пе ди ја три ја 
из дво ји ла из ин тер не ме ди ци не. Првa са мо стал на ка те дра пе ди ја три је 
осно ва на је у Бер ли ну 1872. го ди не, а по том у Па ри зу 1879. го ди не.(6)

У Ср би ји је по че так са вре ме не пе ди ја три је обе ле жен ра дом пр вих пе-
ди ја та ра спе ци ја ли ста. То су би ли: др Пла тон Па па ко сто пу лус (1864–1915), 
др Ми лен ко Ма тер ни (1875–1929), др Ми лан Пе тро вић (1886–1963), др Ђу ра 
Јо ва но вић (1892–1977) и др На де жда Ста но је вић (1887–1978), пр ва срп ки ња 
пе ди ја тар.(6)

Док тор ка На де жда Ста но је вић ро ђе на је у Пи ро ту 9. aвгуста 1887. го-
ди не у углед ној по ро ди ци пи рот ског кра ја. Ро ди те љи Ста но је и Ма ри ја 
има ли су тро је де це: Вла ди ми ра, На де жду и Љу би цу. Отац јој је био ца-
рин ски чи нов ник, због че га се по ро ди ца ви ше пу та се ли ла.(1,2)

По ро дич на ло за Ста но је ви ћа во ди по ре кло из се ла Кли су ре са Вла си-
не, а не ки од ње них пре да ка за јед но су са Хај дук Вељ ком ра то ва ли про тив 
Ту ра ка. Њен де да Аран ђел био је вр ло ути цај на по ли тич ка лич ност.(1,2)

Мај ка Ма ри ја по ти че из углед не цин цар ске по ро ди це из ва ро ши це 
Бре зник, чи ји је отац Ди ми три је, био иму ћан тр го вац, ко ји је сво је си но-
ве шко ло вао у ино стран ству, а кће ри ве о ма бо га то удо мио. (1,2)

Де тињ ство је На де жда про ве ла у Пи ро ту, жи ве ћи у ро ди тељ ској ку-
ћи, пре пу ној цве ћа и воћ ња ком, ко ја је под се ћа ла на ма на стир ски ко нак. 
Ку ћу су по се ћи ва ли „као клуб ин те лек ту а ла ца“ мно ге углед не лич но сти 
ко је су та да жи ве ле у Пи ро ту: Сте ван Сре мац, Ја ша Про да но вић, Ра до је 
До ма но вић.(1,2)

Сре ди на у ко јој је као де те жи ве ла и вас пи та ва на, ве ро ват но је има ла 
ути ца ја на њен ду хов ни раз вој и опе де ље ње за по зив ле ка ра, об зи ром да 
су јој и два уја ка по ста ли ле ка ри.(1,2,4)

Основ ну шко лу и пр ва два раз ре да гим на зи је за вр ши ла је за јед но са 
ста ри јим бра том Вла ди ми ром, у Пи ро ту. Шко ло ва ње су на ста ви ли у по-
зна тој ни шкој гим на зи ји „Краљ Ми лан“, где су се ис ти ца ли као од лич-
ни ђа ци. По том се по ро ди ца се ли у Бе о град, па 1903. го ди не, На де жда  
за вр ша ва Тре ћу бе о град ску гим на зи ју, као нај бо љи ђак у раз ре ду.(1,2)
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Го ди не 1905. од ла зи са бра том у Ру си ју, на сту ди је ме ди ци не, где се у 
Пе тров гра ду упи су је на Жен ски ме ди цин ски фа кул тет, а брат Вла ди мир 
до би ја вој ну сти пен ди ју и упи су је Вој но ме ди цин ску ака де ми ју.(1,2)

По из би ја њу ре во лу ци је, 1905. го ди не и штрај ка сту де на та, јед но вре-
ме ни су мо гли да по ха ђа ју на ста ву, али су то вре ме ис ко ри сти ли за уче ње 
ру ског је зи ка и упо зна ва ње ру ске кул ту ре, исто ри је и умет но сти, што им 
је ка сни је по мо гло да бр же на пре ду ју у сту ди ја ма. На де жда сти че зва ње 
ле ка ра, 1911. го ди не; ди пло ми ра ла је са од лич ним успе хом.(1,2)

По сле за вр ше них сту ди ја, по чет ком 1912. го ди не, вра ћа се у Ср би ју и 
по чи ње ле кар ски стаж на Ин тер ном оде ље њу Оп ште др жав не бол ни це у 
Бе о гра ду. У том је бук нуо Пр ви бал кан ски рат. Као и све же не ле ка ри мо-
би ли са на је, и рас по ре ђе на на ме сто управ ни ка Ре зер вне вој не бол ни це у 
Пи ро ту. Би ла је је ди ни ле кар у гра ду, па је сем вој ни ка и офи ци ра, ле чи ла 
и ци вил но ста нов ни штво.(3,4)

По чет ком Пр вог свет ског ра та, др На де жда је по но во мо би ли са на и 
по ста вље на за управ ни ка Ре зер вне вој не бол ни це у Ужи цу.(3,4)

По чет не го ди не ле кар ског ра да и рат не го ди не у пе ри о ду 1912–1918. 
го ди не, др На де жда је про ве ла ле че ћи ци вил но ста нов ни штво, вој ни ке и 
офи ци ре. То ком епи де ми је ти фу са, и са ма је обо ле ла, али и пре бо ле ла, са 
по сле ди цом тром бо зе ле ве но ге. По сле опо рав ка, то ком 1915. го ди не пре ме-
ште на је у Ре зер вну бол ни цу у Ва ље ву, где оста је све до по вла че ња вој ске и 
ста нов ни штва. У је сен те исте го ди не, до ла зи у Ча чак, где је за ти че оку па-
ци ја. Ра ди ла је као за ро бље ник на Хи рур шком оде ље њу вој не бол ни це.(3,4)

По чет ком ја ну а ра 1916. го ди не, пре ла зи са се стром Љу би цом ко ја је 
би ла зуб ни ле кар у Бе о град, где је све вре ме оку па ци је ра ди ла на Ин тер-
ном оде ље њу Оп ште др жав не бол ни це.(3,4)

У ја ну а ру 1918. го ди не од ла зи у Сан џак где бе сни епи де ми ја пе га вог 
ти фу са. Рас по ре ђе на је за ше фа Ин тер ног оде ље ња Ре зер вне вој не бол ни-
це. Ле чи ци вил но ста нов ни штво, пу на три ме се ца, пр вен стве но му сли-
ман ке ко је ни су до зво ља ва ле да их ле че му шкар ци. По по врат ку у Бе о-
град, на ста вља да ра ди у Оп штој др жав ној бол ни ци до за вр шет ка Пр вог 
свет ског ра та.(3,4)

За рат не за слу ге у Бал кан ским осло бо ди лач ким ра то ви ма, од ли ко-
ва на је 12. ма ја 1913. го ди не Ор де ном Све тог Са ве V р е да.(3,4)

По сле осло бо ђе ња, по чет ком 1919. го ди не од ла зи на спе ци ја ли за ци ју 
пе ди ја три је у Па риз код про фе со ра Мар фа на, та да јед ног од нај чу ве ни јих 
пе ди ја та ра, до а је на па ри ске пе ди ја триј ске шко ле, у „Ho pi tal des en fants 
ma la des“. То ком спе ци ја ли за ци је ра ди ла је на свим оде ље њи ма по ме ну те 
Де чи је бол ни це: но во ро ђе нач ком, ин фек тив ном, ам бу лант ном, ја сла ма 
и об да ни шту. Ре дов но по ха ђа на ста ву и за вр ша ва курс из пу е ри кул ту ре, 
на ком сти че по треб на зна ња из хи ги је не, не ге и па то ло ги је де це нај мла-
ђег уз ра ста.(3,4)

Про фе сор Мар фан је док тор ки На де жди по све ћи вао по себ ну па жњу 
пру жа ју ћи јој мак си мал ну по моћ то ком спе ци ја ли за ци је: омо гу ћио јој је 
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да се упо зна са ра дом и дру гих пе ди ја триј ских уста но ва у Па ри зу. По се-
ћи ва ла је би бли о те ку Ме ди цин ског фа кул те та и упо зна ва ла се са на чи-
ном ка ко се при пре ма ју струч ни ра до ви.(3,4)

Сво је сло бод но вре ме, док је бо ра ви ла у Па ри зу, ко ри сти ла је за 
упо зна ва ње фран цу ске кул ту ре и умет но сти; по се ћи ва ла је му зе је и  
умет нич ке га ле ри је, сти ца ла по знан ства и при ја тељ ства са фран цу ским 
пе ди ја три ма.(3,4)

По сле дво го ди шњег бо рав ка у Па ри зу, по до ла ску у Бе о град, на пред-
лог др Ан дри је Штам па ра на чел ни ка у Ми ни стар ству на род ног здра вља, 
На де жда пи ше и об ја вљу је вр ло де та љан из ве штај о свом ра ду у Па ри-
зу, ко ји је штам пан у Гла сни ку Ми ни стар ства на род ног здра вља у мар ту 
1920. го ди не, под на сло вом „Бор ба са де чи јом смрт но шћу у Фран цу ској“. (2,6)

У свом из ве ша ју из не ла је мно го број не по дат ке о ре зул та ти ма ра да 
фран цу ских пе ди ја та ра: ука зав ши на сма ње ну смрт ност одој ча ди, ко ја 
је би ла по чет ком 20. ве ка до ста ви со ка у зе мља ма ши ром Евро пе (Ба вар-
ска, Пру ска, Аустри ја, Ср би ја). А као во де ћи узрок ове на во де се црев не 
и ре спи ра тор не ин фек ци је. По сле ди ца ви со ке смрт но сти одој ча ди би ла 
је по сле ди ца ло ше пре вен ци је за ра зних бо ле сти, не до вољ не про све ће но-
сти и си ро ма штва ро ди те ља, а пре све га по гре шне ис хра не одој ча ди.(2,4)

Док је бо ра ви ла у Па ри зу, у Фран цу ској су учи ње ни зна чај ни ко ра ци 
у здрав стве ној и со ци јал ној за шти ти мај ки и де це. Осно ва не су уста но-
ве „Con sul ta ti ons des no ur ris sons“ („Кон сул та ци је о де ци“) и „Go ut tes de la it“ 
(„Ка пи мле ка“). На тај на чин је не га и ис хра на одој ча ди би ла под ле кар-
ским над зо ром, а де ца ко ја су мо ра ла да се хра не ве штач ки до би ја ла су 
сте ри ли зо ва но мле ко. Осно ва не су ја сле за де цу за по сле них мај ки, ко је су 
та ко ђе би ле под кон тро лом пе ди ја тра.(2,4)

У Па ри зу је 1919. го ди не, осно ван Ин сти тут „L’ in sti tu te et l’eco le de pu
e ri cul tu re“ („Ин сти тут и шко ла дру штве не бри ге о де ци“) чи ји се за да так 
са сто јао у струч ној еду ка ци ји ле ка ра, ба би ца, де чи јих не го ва те љи ца и 
учи те љи ца у здрав стве ној за шти ти де це нај мла ђег уз ра ста.(2,4)

На осно ву под не тог из ве шта ја и чи ње ни це др На де жда је пред ло жи-
ла Ми ни стар ству ме ре ко је тре ба пред у зе ти ка ко би се сма њи ла сто па 
смрт но сти одој ча ди у на шој зе мљи: пре вен ци ја за ра зних бо ле сти, про-
све ћи ва ње на ро чи то си ро ма шних ро ди те ља, а пре све га ка да је у пи та њу 
по гре шна ис хра на одој ча ди.(2,4)

Ко ри сте ћи сте че но ис ку ство и зна ње из Фран цу ске, на Аку шер ском 
оде ље њу, Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду, 1921. го ди не, уз по моћ др 
Јо ва на Јо ва но ви ћа др На де жда Ста но је вић осни ва пр во Са ве то ва ли ште за 
мај ке у Ср би ји. Убр зо се по ка за ло да је би ло и те ка ко од ко ри сти, јер се из 
да на у дан по ве ћа вао број мај ки ко је су тра жи ле са ве те и по моћ.(2,4,6)

Исте го ди не при ре ђе на је пр ва Хи ги јен ска из ло жба у Бе о гра ду, на 
ко јој је вид но ме сто има ла пе ди ја три ја. По идеј ном ре ше њу др На де жде 
Сто ја но вић, при ка за но је ка ко тре ба да из гле да пра вил на хи ги је на, не га 
и ис хра на одој че та.(2,4,6)
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Др На де жда Ста но је вић об ја вљу је 1923. го ди не књи гу Не га одој че та, 
ко ја убр зо до жи вља ва и дру го из да ње. У књи зи су на по пу ла ран на чин, 
а на са вре ме ним на уч ним осно ва ма, из ло же на сле де ћа по гла вља: Смрт-
ност и за шти та одој ча ди, Пр ва не га но во ро ђен че та, Од ли ке одој че та,  
Оп шти пој мо ви о ис хра ни одој че та, При род но и ве штач ко хра ње ње,  
Ме шо ви то хра ње ње, При хра њи ва ње одој ча ди и од би ја ње од до је ња, Не га 
од ра сли је одој ча ди, Не до но шчад, Уро ђе на сла бост но во ро ђен ча ди и њи-
хо ва не га и Нај че шће бо ле сти одој ча ди. Текст је про пра ћен ве ћим бро јем 
фо то гра фи ја и цр те жа.(2,4,6)

Го ди не 1925. Ми ни стар ство на род ног здра вља Кра ље ви не Ср ба, Хр-
ва та и Сло ве на ца, да ло је по вољ но ми шље ње о овој књи зи и пре по ру чи ло 
да се от ку пи за ва ро шке књи жа ре, би бли о те ке ви ших жен ских шко ла и 
шко ле за до ма ћин ство.(2,4,6)

По сте пе но је Са ве то ва ли ште за мај ке пре ра сло у Дис пан зер за одој-
чад. Ту др На де жда по чи ње да при ме њу је Бе-Се-Же (BCG) вак ци ну већ 
код но во ро ђен ча ди, а 1927. го ди не уз са гла сност Сек ци је Срп ског ле кар-
ског дру штва за де чи ју ме ди ци ну а под над зо ром др Ми лен ка Ма тер ног 
и др Ста је Ста ји ћа. Вак ци ну је при пре мао у Хи ги јен ском за во ду у Бе о гра-
ду др Ран ко вић. Оп ши ран чла нак у Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар-
ско дру штво, об ја вљу је 1928. го ди не, где при ка зу је исто ри јат от кри ћа и 
при ме не BCG вак ци не, ре зул та те из свет ске ме ди цин ске ли те ра ту ре, и 
сво је ис ку ство. У за кључ ку овог свог ра да из но си да је при ме на BCG вак-
ци не не шко дљи ва, да ни су при ме ће ни не же ље ни ефек ти. Сто га се др На-
де жда Ста но је вић сма тра пи о ни ром спе ци фич не иму но ло шке за шти те 
де це од ту бер ку ло зе у Ср би ји. Сем на ве де ног, об ја ви ла је и ве ћи број по пу-
лар них чла на ка из пе ди ја три је у ча со пи су „Здра вље“.(5,6)

По ред струч ног ра да у Дис пан зе ру др На де жда је пре да ва ла хи ги-
је ну у Тре ћој жен ској гим на зи ји у Бе о гра ду, би ла про фе сор у Ба бич кој 
шко ли у Бе о гра ду. У Дру штву „Срп ска мај ка“ ко је је осно ва но 1911. го ди не, 
у Бе о гра ду, на ини ци ја ти ву др Јо ва на Јо ва но ви ћа, раз ви ла је сво је нај оп-
се жни је ак тив но сти као пе ди ја тар, ра де ћи у ње му од 1921–1941. го ди не. 
За да ци дру штва би ли су: здрав стве но про све ћи ва ње мај ки о пра вил ној 
не зи и ис хра ни одој ча ди, ка ко би се сма њи ла смрт ност де це; пру жа ње 
по мо ћи си ро ма шним по ро ди ца ма са ма лом де цом (пе ле не, хра на за бе бе, 
оде ћа, обу ћа, но вац) и збри ња ва ње на пу ште не де це.(4,6)

Го ди не 1923. дис пан зер на пу шта про сто ри је у Др жав ној бол ни ци, па 
уз по моћ Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља ко је је 
обез бе ди ло по треб на фи нан сиј ска сред ства, на ста вља рад у про сто ри ја-
ма у ули ци Ми ло ша Ве ли ког 46. По том је отво ре но и јед но хи ги јен ско об-
да ни ште за де цу у бли зи ни Дис пан зе ра.(4,6)

Ка ко усло ви за рад Дис пан зе ра и об да ни шта ни су би ли за до во ља ва-
ју ћи, а ка ко је Ми ни стар ство сма њи ло фи нан сиј ска сред ства, Дру штво 
„Срп ска мај ка“ за тра жи ло је по моћ бе о град ске оп шти не, ко ја је до не ла 
од лу ку да се из гра ди Дом у Бран ко вој ули ци, ко ји је отво рен за рад 10. 
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мар та 1929. го ди не. При ло ге за из град њу До ма да ли су кра љи ца Ма ри ја, 
кње ги ња Ол га, Цр ве ни крст, Рад нич ка ко мо ра и мно ги имућ ни Бе о гра-
ђа ни. По диг ну та је ле па и ве ли ка згра да ко ја је из ла зи ла на две ули це, 
Југ Бог да но ву број 6 и Бран ко ву број 7. Ова згра да ко ја да нас има дру гу 
на ме ну, али за слу жу је да бу де обе ле же на као зна чај на уста но ва за за-
шти ту де це.(4,6)

У До му „Срп ска мај ка“ би ле су сме ште не го то во све слу жбе здрав-
стве не за шти те де це, ко је су би ле по треб не за је дан ве ћи град, цен трал на 
уста но ва био је Дис пан зер за мај ку и де те са са ве то ва ли штем ко ју су во-
ди ли др На де жда и др Ве ра Јо ва но вић-Ко ва че вић. По ред њих су по вре ме-
но у овом Дис пан зе ру ра ди ли као во лон те ри и дру ги ле ка ри.(2,6)

Ма те рин ско удру же ње и ње гов Дом за на хо чад има ли су ве ли ку уло-
гу у здрав стве ној за шти ти де це у Ср би ји. Удру же ње је осно ва но 1904. го-
ди не на ини ци ја ти ву др Дра ге Љо чић и др Јо ва на Јо ва но ви ћа, та да шњег 
ше фа Оде ље ња за жен ске бо ле сти Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду.(2,6)

Рад Ма те рин ског удру же ња по ма га ле су мно ге углед не лич но сти у 
Бе о гра ду, не са мо до бро вољ ним при ло зи ма, не го и до бро вољ ним ра дом 
на збри ња ва њу и не зи на хо ча ди.(2,6)

Пр ве про сто ри је До ма за на хо чад би ле су у јед ној при ват ној ку ћи у 
Сту де нич кој ули ци 31, у ко јој је кра јем 1905. го ди не от по чео при јем де це. 
Ка сни је је пре се љен у ку ћу Бе о град ског Ми тро по ли та у Ре сав ску ули цу 
број 90, па ка ко су и ове про сто ри је би ле не до вољ не, 1907. го ди не по че ла је 
при пре ма за гра ђе ње До ма за на хо чад.(4,6)

Дом Ма те рин ско удру же ње, раз ви ја сво ју пу ну ак тив ност сре ди ном 
два де се тих го ди на за хва љу ју ћи ан га жо ва њу про фе со ра Ма ти је Ам бро-
жи ћа и Уро ша Ру жи чи ћа. Рас по ла гао је са 90 кре ве та за одој чад и 20 кре-
ве та за мај ке.(4,6)

У са ста ву Дис пан зе ра би ли су По ли кли ни ка за бо ле сну де цу, ко ја је 
ра ди ла сва ког да на од 8-12 ча со ва и Са ве то ва ли ште за здра ву де цу, ко је је 
ра ди ло утор ком и пет ком од 3-6 ча со ва по сле под не. Го ди шње је ле че но 
око 2.000 де це. Из вр ше но је око 10.000 пре гле да го ди шње. Спро во ђе на је 
вак ци на ци ја про тив ва ри о ле и вр ше но квар цо ва ње де це ул тра ви о лент-
ним зра ци ма. Ре дов но су одр жа ва на по пу лар на пре да ва ња за мај ке о хи-
ги је ни и не зи де це, кур се ви за не го ва те љи це, и за чла но ве Цр ве ног кр ста, 
на ко ме су сем пе ди ја та ра као пре да ва чи уче ство ва ли ле ка ри Хи ги јен-
ског за во да и Де чи јег оде ље ња Оп ште др жав не бол ни це.(4,6)

У До му „Срп ска мај ка“ сем Дис пан зе ра и Са ве то ва ли шта би ле су сме-
ште не и сле де ће уста но ве:

Дис пан зер за труд ни це у ко ме је ра дио ги не ко лог др Ду шан Ку со вац, 
Са ве то ва ли ште и ам бу лан та за ко жне и ве не рич не бо ле сти мај ки и де це 
ко је је во дио дер ма то ве не ро лог др Ра до мир Да мја но вић, При хва ти ли ште 
(скло ни ште) за по ро ди ље и но во ро ђен чад, Ја сли це за одој чад и Ин тер нат 
за де цу од 3-6 го ди на, та ко ђе је рад Дру штва об у хва тао и сла ње де це у де-
чи ја ле то ва ли шта.(2,6)
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При ли ком про сла ве 25-то го ди шњи це Дру штва „Срп ска мај ка“ 1936. 
го ди не за успе шан и по жр тво ван рад од ли ко ва не су др На де жда Ста но-
је вић и др Ве ра Јо ва но вић-Ко ва че вић Ор де ном Све тог Са ве V с те пе на.(2,6)

Рад др На де жде у До му „Срп ска мај ка“ тра јао је до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та, ка да је на свој зах тев оти шла у пен зи ју, а сам рад је у До му 
ско ро пре стао, због не до стат ка осо бља и рат них ра за ра ња.(2,6)

По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та др На де жда по но во сту па у слу-
жбу, по ста је управ ни ца До ма ма те рин ског удру же ња, ко ји се на ла зио у 
ле пој, им по зант ној и ве ли кој згра ди на углу ули це Кра ља Ми лу ти на и 
Сту де нич ке. Да нас, је у тој згра ди сме штен Ин сти тут за нео на то ло ги ју 
Ср би је. У овој уста но ви ра ди ли су на ши углед ни пе ди ја три, сем др На де-
жде Ста но је вић, проф. Др Урош Ру жи чић, прим. Др Ми ша Су бић и дру-
ги...(4,6)

У пр вим по сле рат ним го ди на ма, Дом се бо рио са мно гим те шко ћа-
ма, ка ко ка дров ским, та ко и фи нан сиј ским. Не до ста так де чи јих не го ва-
те љи ца ре ша вао се за хва љу ју ћи до бро вољ ном ра ду бе о град ских де во ја ка 
ко је су сту ди ра ле ме ди ци ну.(2,4,6)

Уз по моћ УНИ ЦЕФ-а је тек 1948. го ди не, по че ла тран сфор ма ци ја До ма 
у За вод за здрав стве ну за шти ту пре вре ме но ро ђе не де це.(6)

Од лу ком Ми ни стар ства на род ног здра вља 1950. го ди не др На де жда 
је раз ре ше на ду жно сти управ ни ка, али је оста ла и да ље на ра ду у овој 
уста но ви, све до од ла ска у пен зи ју 1953. го ди не. У ме ђу вре ме ну, од лу ком 
тог истог Ми ни стар ства, до де ље на јој је по хвал ни ца „за не се би чан и при-
ме ран рад као ле ка ра“.(2,4,6)

По во дом 100-го ди шњи це Срп ског ле кар ског дру штва 1972. го ди не, др 
На де жда је од ли ко ва на Ор де ном за слу га за на род са сре бр ним вен цем.(6)

Рад др На де жде ни је се сво дио са мо на рад у пе ди ја триј ским уста-
но ва ма, ба ви ла се и еду ка ци јом у Ба бич кој шко ли, Шко ли за де чи је 
не го ва те љи це и на кур се ви ма ко је је ор га ни зо ва ло Дру штво „Срп ска 
мај ка“, Цр ве ни крст и Уни ја за де чи ју за шти ту. По себ но тре ба ис та ћи 
њен рад са мла ди ма, не са мо док је пре да ва ла хи ги је ну у Тре ћој жен-
ској гим на зи ји, већ и ка сни је, са бу ду ћим мла дим мај ка ма и ду жно-
сти ма ко је их оче ку ју. Са мо тај чин по ка зу је ко ли ко су би ла мо дер на 
схва та ња др На де жде као пе ди ја тра, ко ја је још та да ми сли ла о пре на-
тал ној за шти ти.(6)

Др На де жда Ста но је вић умр ла је 17. ја ну а ра 1978. го ди не у Бе о гра ду и 
са хра ње на у по ро дич ној гроб ни ци на Но вом гро бљу.(6)

О овој вр ло за слу жној же ни, о ње ном жи во ту и ра ду и зна чај за раз вој 
срп ске пе ди ја три је, ма ло је пи са но и не до вољ но се зна, до брим де лом због 
ње не из у зет не скром но сти, ко ја ју је кра си ла, а вред но и по жр тво ва но ба-
ви ла се пе ди ја три јом опу них 35 го ди на.(6)
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