ПРВА СРПКИЊА СПЕЦИЈАЛИСТА
ПЕДИЈАТАР – НАДЕЖДА СТАНОЈЕВИЋ
Др Бранислава Станимиров
Дом здравља Нови Сад

Почетак савремене педијат рије везује се за 19. век када се педијат рија
издвојила из интерне медицине. Првa самостална катедра педијат рије
основана је у Берлину 1872. године, а потом у Паризу 1879. године.(6)
У Србији је почетак савремене педијат рије обележен радом првих пе
дијатара специјалиста. То су били: др Платон Папакостопулус (1864–1915),
др Миленко Матерни (1875–1929), др Милан Пет ровић (1886–1963), др Ђура
Јовановић (1892–1977) и др Надеж да Станојевић (1887–1978), прва српк иња
педијатар.(6)
Докторка Надеж да Станојевић рођена је у Пирот у 9. aвгуста 1887. го
дине у угледној породици пиротског краја. Родитељи Станоје и Марија
имали су троје деце: Владимира, Надеж ду и Љубицу. Отац јој је био ца
рински чиновник, због чега се породица више пута селила.(1,2)
Породична лоза Станојевића води порек ло из села Клисуре са Власи
не, а неки од њених предака заједно су са Хајдук Вељком ратовали против
Турака. Њен деда Аранђел био је врло утицајна политичка личност.(1,2)
Мајка Марија потиче из угледне цинцарске породице из варошице
Брезник, чији је отац Димит рије, био имућан трговац, који је своје сино
ве школовао у иностранству, а кћери веома богато удомио. (1,2)
Детињство је Надеж да провела у Пирот у, живећ и у родитељској ку
ћи, препуној цвећа и воћњаком, која је подсећала на манастирски конак.
Кућу су посећивали „као клуб интелект уа лаца“ многе угледне личности
које су тада живеле у Пирот у: Стеван Сремац, Јаша Продановић, Радоје
Домановић.(1,2)
Средина у којој је као дете живела и васпитавана, вероватно је имала
утицаја на њен духовни развој и опедељење за позив лек ара, обзиром да
су јој и два ујака постали лек ари.(1,2,4)
Основну школу и прва два разреда гимназије завршила је заједно са
старијим братом Владимиром, у Пирот у. Школовање су наставили у по
знатој нишкој гимназији „Краљ Милан“, где су се истицали као одлич
ни ђаци. Потом се породица сели у Беог рад, па 1903. године, Надеж да
завршава Трећу беог радску гимназију, као најбољи ђак у разреду.(1,2)
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Године 1905. одлази са братом у Русију, на студије медицине, где се у
Пет ровг раду уписује на Женски медицински факултет, а брат Владимир
добија војну стипендију и уписује Војномедицинску академију.(1,2)
По избијању револуције, 1905. године и штрајк а студената, једно вре
ме нису могли да похађају наставу, али су то време искористили за учење
руског језика и упознавање руске култ уре, историје и уметности, што им
је касније помогло да брже напредују у студијама. Надеж да стиче звање
лекара, 1911. године; дипломирала је са одличним успехом.(1,2)
Пос ле завршених студија, почетком 1912. године, враћа се у Србију и
почиње лекарски стаж на Интерном одељењу Опште држ авне болнице у
Беог раду. У том је букнуо Први балк ански рат. Као и све жене лек ари мо
билисана је, и распоређена на место управник а Резервне војне болнице у
Пирот у. Била је једини лек ар у граду, па је сем војник а и официра, лечила
и цивилно становништво.(3,4)
Почетком Првог светског рата, др Надеж да је поново мобилисана и
постављена за управник а Резервне војне болнице у Ужицу.(3,4)
Почетне године лекарског рада и ратне године у периоду 1912–1918.
године, др Надеж да је провела лечећи цивилно становништво, војнике и
официре. Током епидемије тифуса, и сама је оболела, али и преболела, са
последицом тромбозе леве ноге. После опоравка, током 1915. године преме
штена је у Резервну болницу у Ваљеву, где остаје све до повлачења војске и
становништва. У јесен те исте године, долази у Чачак, где је затиче окупа
ција. Радила је као заробљеник на Хируршком одељењу војне болнице.(3,4)
Почетком јануара 1916. године, прелази са сестром Љубицом која је
била зубни лек ар у Беог рад, где је све време окупације радила на Интер
ном одељењу Опште држ авне болнице.(3,4)
У јануару 1918. године одлази у Санџак где бесни епидемија пегавог
тифуса. Распоређена је за шефа Интерног одељења Резервне војне болни
це. Лечи цивилно становништво, пуна три месеца, првенствено мус ли
манке које нису дозвољавале да их лече мушкарци. По повратку у Бео
град, наставља да ради у Општој држ авној болници до завршетк а Првог
светског рата.(3,4)
За ратне зас луге у Балк анским ослободилачк им ратовима, одлико
вана је 12. маја 1913. године Орденом Светог Саве Vр еда.(3,4)
Пос ле ослобођења, почетком 1919. године одлази на специјализацију
педијат рије у Париз код професора Марфана, тада једног од најчувенијих
педијатара, доајена париске педијат ријске школе, у „Hopital des enfants
malades“. Током специјализације радила је на свим одељењима поменуте
Дечије болнице: новорођеначком, инфективном, амбулантном, јас лама
и обданишту. Редовно похађа наставу и завршава курс из пуерикулт уре,
на ком стиче пот ребна знања из хигијене, неге и патологије деце најм ла
ђег узраста.(3,4)
Професор Марфан је докторк и Надеж ди посвећ ивао посебну паж њу
пруж ајући јој максималну помоћ током специјализације: омог ућ ио јој је
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да се упозна са радом и других педијат ријских установа у Паризу. Посе
ћивала је библиотеку Медицинског факултета и упознавала се са начи
ном како се припремају стручни радови.(3,4)
Своје слободно време, док је боравила у Паризу, користила је за
упознавање француске култ уре и уметности; посећ ивала је музеје и
уметничке галерије, стицала познанства и пријатељства са француским
педијат рима.(3,4)
Пос ле двогодишњег боравк а у Паризу, по доласку у Беог рад, на пред
лог др Андрије Штампара начелник а у Министарству народног здравља,
Надеж да пише и објављује врло детаљан извештај о свом раду у Пари
зу, који је штампан у Гласнику Министарства народног здравља у март у
1920. године, под нас ловом „Борба са дечијом смртношћу у Францус кој“. (2,6)
У свом извешају изнела је многобројне податке о резултатима рада
француских педијатара: указавши на смањену смртност одојчади, која
је била почетком 20. век а доста висок а у зем љама широм Европе (Бавар
ска, Пруска, Аустрија, Србија). А као водећ и узрок ове наводе се цревне
и респираторне инфекције. Пос ледица високе смртности одојчади била
је пос ледица лоше превенције заразних болести, недовољне просвећено
сти и сиромаштва родитеља, а пре свега пог решне исхране одојчади.(2,4)
Док је боравила у Паризу, у Француској су учињени значајни кораци
у здравственој и социјалној заштити мајк и и деце. Основане су устано
ве „Consultations des nourrissons“ („Консултације о деци“) и „Gouttes de lait“
(„Капи млек а“). На тај начин је нега и исхрана одојчади била под лек ар
ским надзором, а деца која су морала да се хране вештачк и добијала су
стерилизовано млеко. Основане су јас ле за децу запос лених мајк и, које су
такође биле под конт ролом педијат ра.(2,4)
У Паризу је 1919. године, основан Инстит ут „L’ institute et l’ecole de pu
ericulture“ („Инстит ут и школа друштвене бриге о деци“) чији се задатак
састојао у стручној едук ацији лек ара, бабица, дечијих неговатељица и
учитељица у здравственој заштити деце најм лађег узраста.(2,4)
На основу поднетог извештаја и чињенице др Надеж да је предлож и
ла Министарству мере које треба предузети како би се смањила стопа
смртности одојчади у нашој зем љи: превенција заразних болести, про
свећивање нарочито сиромашних родитеља, а пре свега када је у питању
пог решна исхрана одојчади.(2,4)
Користећи стечено искуство и знање из Француске, на Акушерском
одељењу, Опште држ авне болнице у Беог раду, 1921. године, уз помоћ др
Јована Јовановића др Надеж да Станојевић оснива прво Саветовалиште за
мајке у Србији. Убрзо се пок азало да је било и те како од користи, јер се из
дана у дан повећавао број мајк и које су траж иле савете и помоћ.(2,4,6)
Исте године приређена је прва Хигијенска изложба у Беог раду, на
којој је видно место имала педијат рија. По идејном решењу др Надеж де
Стојановић, приказано је како треба да изгледа правилна хигијена, нега
и исхрана одојчета.(2,4,6)
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Др Надеж да Станојевић објављује 1923. године књиг у Нега одојчета,
која убрзо дож ивљава и друго издање. У књизи су на популаран начин,
а на савременим нау чним основама, изложена следећа поглавља: Смрт
ност и заштита одојчади, Прва нега новорођенчета, Одлике одојчета,
Општи појмови о исхрани одојчета, Природно и вештачко храњење,
Мешовито храњење, Прихрањивање одојчади и одбијање од дојења, Нега
одрас лије одојчади, Недонош чад, Урођена слабост новорођенчади и њи
хова нега и Најчешће болести одојчади. Текст је пропраћен већ им бројем
фотог рафија и цртеж а.(2,4,6)
Године 1925. Министарство народног здравља Краљевине Срба, Хр
вата и Словенаца, дало је повољно мишљење о овој књизи и препоручило
да се откупи за варошке књиж аре, библиотеке виших женских школа и
школе за домаћинство.(2,4,6)
Постепено је Саветовалиште за мајке прерас ло у Диспанзер за одој
чад. Ту др Надеж да почиње да примењује Бе-Се-Же (BCG) вакцину већ
код новорођенчади, а 1927. године уз сагласност Секције Српског лек ар
ског друштва за дечију медицину а под надзором др Миленк а Матерног
и др Стаје Стајића. Вакцину је припремао у Хигијенском заводу у Беог ра
ду др Ранковић. Опширан чланак у Српском арх иву за целокупно лек ар
ско друштво, објављује 1928. године, где прик азује историјат открића и
примене BCG вакцине, резултате из светске медицинске литерат уре, и
своје искуство. У зак ључку овог свог рада износи да је примена BCG вак
цине нешкод љива, да нису примећени нежељени ефекти. Стога се др На
деж да Станојевић смат ра пиониром специфичне имунолошке заштите
деце од туберкулозе у Србији. Сем наведеног, објавила је и већ и број попу
ларних чланак а из педијат рије у часопису „Здравље“.(5,6)
Поред стручног рада у Диспанзеру др Надеж да је предавала хиги
јену у Трећој женској гимназији у Беог раду, била професор у Бабичкој
школи у Беог раду. У Друштву „Српс ка мајка“ које је основано 1911. године,
у Беог раду, на иницијативу др Јована Јовановића, развила је своје најоп
сеж није активности као педијатар, радећ и у њему од 1921–1941. године.
Задаци друштва били су: здравствено просвећ ивање мајк и о правилној
нези и исхрани одојчади, како би се смањила смртност деце; пруж ање
помоћи сиромашним породицама са малом децом (пелене, храна за бебе,
одећа, обућа, новац) и збрињавање напуштене деце.(4,6)
Године 1923. диспанзер напушта просторије у Држ авној болници, па
уз помоћ Министарства социјалне политике и народног здравља које је
обезбедило пот ребна финансијска средства, наставља рад у просторија
ма у улици Милоша Великог 46. Потом је отворено и једно хигијенско об
даниште за децу у близини Диспанзера.(4,6)
Ка ко услови за рад Диспанзера и обд а ниш та нис у били за довољ а ва
јућ и, а ка ко је Минис тарс тво сма њило финанс ијс ка средс тва, Друш тво
„Српс ка мајк а“ зат ра ж ило је помоћ беог радс ке опш тине, која је донела
одл ук у да се изг рад и Дом у Бранковој улиц и, који је отворен за рад 10.
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марта 1929. год ине. При логе за изг радњу Дом а да ли су кра љиц а Марија,
књег ињ а Олга, Црвени крст, Радничк а комора и мног и имућни Беог ра
ђа ни. Под игн у та је лепа и велик а згра д а која је изла зила на две улице,
Југ Богд анову број 6 и Бранкову број 7. Ова зград а која данас има друг у
на мен у, али зас луж у је да буде обележена као значајна уста нова за за
штит у деце.(4,6)
У Дому „Српска мајк а“ биле су смештене готово све службе здрав
ствене заштите деце, које су биле пот ребне за један већ и град, цент рална
установа био је Диспанзер за мајку и дете са саветовалиштем коју су во
дили др Надеж да и др Вера Јовановић-Ковачевић. Поред њих су повреме
но у овом Диспанзеру радили као волонтери и други лек ари.(2,6)
Материнско удружење и његов Дом за нахочад имали су велику уло
гу у здравственој заштити деце у Србији. Удружење је основано 1904. го
дине на иницијативу др Драге Љочић и др Јована Јовановића, тадашњег
шефа Одељења за женске болести Опште држ авне болнице у Беог раду.(2,6)
Рад Материнског удружења помагале су многе угледне личности у
Беог раду, не само добровољним прилозима, него и добровољним радом
на збрињавању и нези нахочади.(2,6)
Прве просторије Дома за нахочад биле су у једној приватној кућ и у
Студеничкој улици 31, у којој је крајем 1905. године отпочео пријем деце.
Касније је пресељен у кућу Беог радског Мит рополита у Ресавску улицу
број 90, па како су и ове просторије биле недовољне, 1907. године почела је
припрема за грађење Дома за нахочад.(4,6)
Дом Материнско удружење, развија своју пуну активност средином
двадесетих година зах ваљујућ и ангажовању професора Матије Амбро
жића и Уроша Руж ичића. Располагао је са 90 кревета за одојчад и 20 кре
вета за мајке.(4,6)
У саставу Диспанзера били су Полик линик а за болесну децу, која је
радила сваког дана од 8-12 часова и Саветовалиште за здраву децу, које је
радило уторком и петком од 3-6 часова пос ле подне. Годишње је лечено
око 2.000 деце. Извршено је око 10.000 прегледа годишње. Спровођена је
вакцинација против вариоле и вршено кварцовање деце улт равиолент
ним зрацима. Редовно су одрж авана популарна предавања за мајке о хи
гијени и нези деце, курсеви за неговатељице, и за чланове Црвеног крста,
на коме су сем педијатара као предавачи учествовали лек ари Хигијен
ског завода и Дечијег одељења Опште држ авне болнице.(4,6)
У Дому „Српс ка мајка“ сем Диспанзера и Саветовалишта биле су сме
штене и следеће установе:
Диспанзер за труднице у коме је радио гинеколог др Душан Кусовац,
Саветовалиште и амбуланта за кож не и венеричне болести мајк и и деце
које је водио дерматовенеролог др Радомир Дамјановић, Прих ватилиште
(склониште) за породиље и новорођенчад, Јас лице за одојчад и Интернат
за децу од 3-6 година, такође је рад Друштва обу х ватао и слање деце у де
чија летовалишта.(2,6)
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Приликом прос лаве 25-то годишњице Друштва „Српска мајк а“ 1936.
године за успешан и пожртвован рад одликоване су др Надеж да Стано
јевић и др Вера Јовановић-Ковачевић Орденом Светог Саве Vс тепена.(2,6)
Рад др Надеж де у Дому „Српс ка мајка“ трајао је до почетк а Другог
светског рата, када је на свој захтев отишла у пензију, а сам рад је у Дому
скоро престао, због недостатк а особља и ратних разарања.(2,6)
По завршетку Другог светског рата др Надеж да поново ступа у слу
жбу, постаје управница Дома материнског удружења, који се налазио у
лепој, импозантној и великој згради на углу улице Краља Милутина и
Студеничке. Данас, је у тој згради смештен Инстит ут за неонатологију
Србије. У овој установи радили су наши угледни педијат ри, сем др Наде
жде Станојевић, проф. Др Урош Руж ичић, прим. Др Миша Субић и дру
ги...(4,6)
У првим пос лератним годинама, Дом се борио са многим тешкоћа
ма, како кадровским, тако и финансијским. Недостатак дечијих негова
тељица решавао се зах ваљујућ и добровољном раду беог радских девојак а
које су студирале медицину.(2,4,6)
Уз помоћ УНИЦ ЕФ-а је тек 1948. године, почела трансформација Дома
у Завод за здравствену заштит у превремено рођене деце.(6)
Одлуком Министарства народног здравља 1950. године др Надеж да
је разрешена дуж ности управник а, али је остала и даље на раду у овој
установи, све до одласка у пензију 1953. године. У међувремену, одлуком
тог истог Министарства, додељена јој је пох валница „за несебичан и при
меран рад као лек ара“.(2,4,6)
Поводом 100-годишњице Српског лек арског друштва 1972. године, др
Надеж да је одликована Орденом зас луга за народ са сребрним венцем.(6)
Рад др Надеж де није се свод ио само на рад у пед ијат ријс ким уста
нов а м а, ба вил а се и едук а ц ијом у Бабичкој школ и, Школ и за деч ије
нег ов ат ељице и на курсевим а које је орг а н изов а ло Друш тво „Српс ка
мајк а“, Црвен и крст и Унија за деч ију за ш тит у. Посебно треба ист а ћ и
њен рад са млад им а, не само док је пред ав ал а хиг ијен у у Трећој жен
ској гимн азији, већ и кас није, са буд ућ им мла д им мајк а м а и дуж но
стим а које их очек у ју. Са мо тај чин пок а з у је кол ико су бил а модерн а
схват а њ а др На деж де као пед ијат ра, која је још та д а мис лил а о прен а
талној заш тит и.(6)
Др Надеж да Станојевић умрла је 17. јануара 1978. године у Беог раду и
сахрањена у породичној гробници на Новом гробљу.(6)
О овој врло зас луж ној жени, о њеном живот у и раду и значај за развој
српске педијат рије, мало је писано и недовољно се зна, добрим делом због
њене изузетне скромности, која ју је красила, а вредно и пожртвовано ба
вила се педијат ријом опуних 35 година.(6)
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