ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНА НАШИХ ЈАВНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ
ЗДРАВСТВЕНИХ СЛУЖБИ (1920 – 2010.)
Прим. др Милош Маленковић
Секција за историју Српског лек арског друштва, Беог рад
Нау чно друштво за историју здравствене култ уре Војводине,
Нови Сад
Током историје се ра д ило на чува њу здра в ља, посебно одбра ни
и за ш тит и од епидем ија зара зних болес ти, а од 18. век а се ја в љају де
ла и пропис и (Герх ард ван Свитен (Gerhard van Swieten), Јох ан Петер
Франк (Johann Peter Frank) о превент ивним мера м а, хиг ијени и со
цијалнм условим а за одрж а ва њ е здра в ља. Развој мед иц ине нарочито
бактериолог ије у 19. век у су утиц а ли на схвата њ е о значају соц ијалнохигиjенских услова за здра в ље те су пос тепено доношени одговарајућ и
за кони и пропис и а поја виле су се и прве посебне уста нове које су ра д и
ле на за ш тит и здра в ља.
У нашим крајевима под Аустријом односно Аустроугарском су спро
вођене неке хигијенске мере, вакцинација против велик их богиња је за
почета већ 1801. године, а на границама према Турској ради заштите од
уношења епидемија су били карантини – „конт умаци“ од 18. век а, које је
и у Србији увео кнез Милош, што је Уставом 1838. године потврђено. То
ком тога века су били именовани обласни, окруж ни и општински лек ари
– физикуси који су на својим подручјима спроводили и одређене хиги
јенске мере. У Србији је др Владан Ђорђевић проу чавао социјалне, хи
гијенске и здравствене прилике, много радио и писао o народном здра
вљу. Творац је „Закона о уређењу санитетске струке и очувању народног
здравља“ 1881. године који садрж и више одредби из области превентивне
медицине. Др Милан Јовановић Бат ут је много радио на здравственом
просвећивању, биостатистици, хигијени становања и исхране. Јавних
превентивних служби и установа није било осим Пастеровог завода у
Нишу основаног 1900. године за производњу вакцина против беснила и
вариоле и Беог раду 1910.
Пос ле Првог светског рата у новој држ ави делом разореној ратним
дејствима са епидемијама маларије, пегавца и грипа, губитком око ми
лион становника (око половине тога броја од епидемија заразних боле
сти) а осиромашеној ратним пос ледицама није било довољно ни лек ара
ни болница и „велик а, готово апсолутна оскудица“ у бактериолошким
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лабораторијама (станицама) што је управо био „грех 40 година пос ле
Пастера и Коха“ Већ децембра 1918. је основано Министарство народног
здравља, једно од првих у свет у, јер је до тада здравство било у оквирима
других, обично министарства унут рашњих пос лова, у којем је др Милан
Јовановић Бат ут један од организатора.
Он доводи у Министарство младог и агилног др Андрију Штампара
из Заг реба који ће до 1931. године бити на челу одељења за пос лове хиги
јене Министарства и бити покретач и аутор прописа и акција које су по
будиле паж њу и ван граница држ аве – у Секцији за хигијену Лиге народа
и у више других држ ава и организација.
Маја и децембра 1919. су донесене уредбе о устројству Министарства
са задацима:
- старање о бројном напредовању становништва, здравом породу и
правилном развијању;
- заштита народног здравља;
- да подиже установе за лечење и спречавање болести;
- здравствено просвећ ивање народа; са пет одељења међу којима је
и хигијенско што се убрзо своди на два: Одељење за заштит у становни
штва од разбољевања и чување народног здравља и Одељење за лечење
оболелог становништва. Одмах по оснивању Министарства основани
су и Главни санитетски савет и Стална епидемијска комисија којима је
председавао др Јовановић-Бат ут, који је имао водећу улог у у здравстве
ној политици. Комисија је као саветодавни орган Министарства скоро
стално заседала по питањима сузбијања и предохране заразних болести,
као и хигијени и епидемиологији, здравственом просвећ ивању и соци
јалној медицини па је о њој 1923. године донет и закон. Комисија је била
иницијатор оснивања и организатор Сталних бактериолошких станица
а касније хигијенских завода као и оснивања дoмова народног здравља
и других здравствених установа и специјализованих инстит уција као
и Цент ралног хигијенског завода у Беог раду, Школе народног здравља
и Епидемиолошког завода у Заг рбу и специјализованих инстит ута за
тропске болести у Скопљу и маларију у Трогиру. Комисија састављена од
врло угледних чланова је имала утицај и на доношење разних уредби и
прописа које је доносило или предлагало Министарство и тако утицала
на здравствено законодавство.
Јула 1921. донесен је Правилник службе окруж них, среских и град
ских управа са дуж ностима у 18 тачак а које су се односиле на лечење и
сузбијање заразних болести, венеричних болести, туберкулозе, и њихо
ву евиденцију. Проу чавани су култ урни и хигијенски ступањ народа,
водоснабдевање, диспозиција измета и других нечистоћа, хигијена ис
хране, посебно одојчади, хелминтијаза, становање, лечење и благовре
мена лекарска помоћ, уз енергично сузбијање запуштених и раширених
болести, бриг у о уредној личној личној хигијени, борба против малари
је са ерадикацијом, преглед намирница у промет у и објек ата у којима
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се продају, хигијена насеља, јавних објек ата, установа и предузећа, како
војних тако и цивилних, алкохолизам, надзор над санитетским устано
вама, вакцинације, увиђаје и обдукције (санитетске, судске и полициј
ске), као и помагање и подрж авање свих акција за унапређење хигијене.
Већ новембра исте године донета је уредба а касније и закон о окру
жним (жупанијским и среским) санитетским управама по којем се за
окруж не и среске лек аре организују засебне окруж не, среске и градске
санитетске управе. Поред осталога, један од задатак а је био и „да се у ма
си народној ист ражују, сузбијају и лече сем акутних, нарочито хроничне
заразне и запуштене болести“. Посебни проблем су биле туберкулоза, пол
не болести, маларија, губа (лепра), трахом, беснило, па су били донешени
и закони о појединим (маларија, ендемски сифилис, 1931). Ове управе се
укидају већ крајем 1924, али остају срески и општински лекари који се ста
рају о решавању социјално – хигијенских и здравствених питања.
Ради оснивања установа за ово подручје здравства 1920. је донесена
уредба о епидемиолошким и бактериолошким станицама и диспанзе
рима, амбулантама и полик линик ама, диспанзерима за мајке и одојчад,
школску децу, венеричне болести, туберкулозу, трахом, маларију и бе
снило. Основане су епидемијске колоне (покретне лабораторије), које су
наредних година по добијању простора и опремања почињале рад.
Наредне, 1921. године је донет Закон о оснивању посебних сaните
тск их установа за испитивање и сузбијање заразних болести и давању
бесплатне лекарске помоћ и, што је омог ућ ило знатно унапређење пре
вентивих делатности, па је 1922. године објављен и Правилник о раду
бактериолошких станица према којем оне испит ују заразне болести сво
га краја по властитој иницијативи а по захтеву држ авних или лок алних
санитетских и ветеринарских власти, и дају мишљење о епидемиоло
шким питањима, испит ују храну и пића, конт ролишу дезинфекционе
апарате, приправљање стерилних лекова, израђују вакцине и снабдевају
њима и серумима установе, дају стручна мишљења и помажу санитет
ским властима у сузбијању епидемија и ендемија.
Оснивање сталних бактериолошких станица је почело 1920. које су
наредне године започињале рад (прва у Шапцу 1921. год. коју је водио др
Сергеј Рамзин), а 1922. године их је већ било шест.
Правилником из 1922. године уређено је оснивање и рад антитубер
кулозних диcпанзера за спречавање ширења и лечење туберкулозе, амбу
ланти и станица за сузбијање маларије, трахома и венеричних болести,
затим здравствених станица, установа за одојчад и малу децу, школске
полик линике и друге социјално-медицинске установе, тако да је 1925. у
држави било укупно 250 таквих установа. У буџету за 1923. годину се на
воде установе за „хигијену, социјалну хигијену и испитивање и сузбија
ње заразних болести“ и народна купатила, Завод за социјалну медицину,
Епидемиолошки завод (основан у Загребу). Те године у хигијенским уста
новама у Србији (са Македонијом) је било 95 лекара, а у Бачкој и Банату 31.
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Сталне бактериолошке станице и део других социјално-хигијен
ских и превентивно медицинских установа од 1925/26. године прелази у
новоосноване домове народног здравља за један или више срезова а неке
у велик им градовима у нове Хигијенске заводе. По оснивању бановина
1929. године Држ авни хигијенски заводи су бановинске установе надле
жне и надређене свим превентивним установама на својој територији.
Имају одељења за хигијену, епидемиологију, санитарно техничко, оде
љење за здравствено просвећ ивање, лабораторију (бактериолошко-пара
зитолошку и санитарно-хемијску). У Југос лавији је 1932. године било 10
хигијенских завода, 47 домова народног здравља и 304 социјално-меди
цинских установа.
Министарство здравља и Министарство социјалне политике се 1929.
спајају са Санитетским одељењем, а у управама новооснованих банови
на била су одељења социјалне политике и народног здравља и санитет
ски савети. Цент ралне превентивне установе су били Цент рални хиги
јенски завод у Беог раду и Школа народног здравља у Заг ребу. По банови
нама пос лове хигијенских служби обављају Држ авни хигијенски заводи
са подређеним домовима народног здравља и другим установама а по
срезовима срески лек ари.
За време Другог светског рата у окупираној зем љи здравствене слу
жбе су биле подељене према окупационим зонама, сужених мог ућности
ра да.
Пос ле рата у орга ним а влас ти од савезних до срес ких и опш тин
ских била су минис тарс тва, са вет и, сек ретаријат и, поверениш тва, оде
љењ а за пос лове здравс тва. Реп убличк а минис тарс тва и пок рајинс ки
са вет и су управ ља ли здравс твеним служба м а на својим територија м а.
Превент ивно здравс тво је увек било ва ж ан део за конод авс тва и упра
вљањ а. Оснивају се санитарно-епидем иолош ки завод и и станице на
мес ту предратних хиг ијенс кох за вод а и домова здра в ља. Од 1952. год и
не пос тају хиг ијенс ки за вод и који пок ривају територије новоформ ира
них велик их срезова, те се оснивају и нек и нови за вод и. Опш тим за
коном о орга низа ц ији здравс твене службе 1961. они пос тају За вод и за
здравс твен у за ш тит у. По пра вил у имају службе за епидем иолог ију,
хиг ијен у, соц ијалн у мед иц ин у и орга низа ц ију здравс твене службе са
здравс твеном стат ис тиком и здравс твеним прос већ ивањ ем, мед иц и
ну ра д а, лабораторијс ке службе за мик робиолог ију и пара зитолог ију и
санитарн у хем ију и биохем ију.
За куративну медицину се оснивају здравствене станице и сектор
ске амбуланте а од 1949. се оснивају домови здравља за једну или више
општина. По одредбама закона и других прописа ове установе имају
одељења за лечење оболелих и превентивну здравствену заштит у преко
својих диспанзера (заштита деце и ученик а, туберкулоза, гинекологија,
медицина рада) и нек их служби за превентивне делатности са одговара
јућ им специјалистима.
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Према законским променама Републик а преузима оснивачк а права
и заводи 1993. добијају назив заводи за заштит у здравља а од 2007. су за
води за јавно здравље.
Од почетка рада посебних наших превентивно здравствених уста
нова пре деведесет година њихова организација је побудила паж њу у све
ту, те су долазили стручњаци и делегације из здравствене организације
Лиге народа и многих земаља. Такође су овај рад финансијски помогле
и неке држ аве и фондације. Према речима др А. Штампара у предговору
једне публикације (1926) Министарства народног здравља социјално ме
дицински рад код нас почео је без традиција а пос ле силних губитак а у
рат у „жеља за здрављем и бољим животом је била велик а и снаж на. Једна
мала група наших лек ара искористила је тај психолошки моменат. Она је
са великом љубављу, пожртвовањем, једном новом идеологијом жилаво
радила пос ледњих година“. У десет тачак а наводи да је најваж нија оба
вештеност и правилно схватање народа о здравственим питањима, да
„народно здравље и његово унапређење није монопол лек ара, него с њим
треба да се баве сви, без разлике“, да је лек ар углавном социјални радник
и да не сме бити економски зависан од болесник а, да у питању народног
здравља не сме бити разлик а између економски слабих и јак их, да лек ар
треба да траж и болесник а а не овај лек ара који треба да је и народни учи
тељ, да је народно здравље више од економског него хуманитарног знача
ја и да лекару треба главно место деловања да буду места где људи живе.
а не ординације и лабораторије.
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