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ЈА СНО УПУТ СТВО КАО ОСНОВ ПР ВЕ ТРАН СФУ ЗИ О ЛО ШКЕ 
СЛУ ЖБЕ НА БАЛ КА НУ – СТИ МУ ЛАНС ЗА РАД АЛИ 

И НЕ ПРЕ КИД НА КОН ТРО ЛА УРА ЂЕ НОГ – 
ДР ДИ МИ ТРИ ЈЕ КА ЛИЋ

Прим. др Мил че Чан ко вић Ка ди је вић
Ин сти тут за тран сфу зи ју кр ви Ср би је

Док тор Ни ко ла Кр стић, хи рург Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду 
и до бро вољ ни да ва лац кр ви Бу ди мир Га јић(4,5), ре а ли за ци јом пр ве ин ди-
рект не тран сфу зи је кр ви у је ку Пр вог свет ског ра та на Со лун ском фрон ту, 
упа ли ли су све тло са вре ме ној тран сфу зи о ло ги ји.

Они су сво јим зна њем, хра бро шћу и ху ма но шћу по ка за ли да крв као 
лек ко ји па ци јен ту да је шан су за жи вот , а ко ја је узе та од здра вог чо ве ка, 
тре ба уна пред да че ка по тен ци јал ног при ма о ца.(2)

Пр ви свет ски рат је за вр шен, а ва жно от кри ће је па ло у за бо рав. Док-
то ри, пре све га хи рур зи, вра ћа ју се на при ме ну ди рект не тран сфу зи је. 
По тен ци јал ни да ва о ци кр ви, у пи џа ма ма, шет ка ју се по бол нич ким ход-
ни ци ма и око бол ни ца, че ка ју ћи да, ако бу де би ло по треб но, лег ну по-
ред па ци јен та и ди рект но му да ју сво ју крв. Це ла про це ду ра се оба вља у 
опе ра ци о ној са ли, а да ва о ци су за сво ју услу гу до би ја ју ма те ри јал ну на-
док на ду. По што је че ка ње увек не из ве сно, све че шће су се по тен ци јал ни 
да ва о ци кр ви, не раз ли ку ју ћи се од па ци је на та, ви ђа ли и у обли жњим 
ка фа на ма.

На сре ћу по раз вој ме ди ци не уоп ште, а по себ но тран сфу зи о ло ги је, у 
пр вој по ло ви ни три де се тих го ди на два де се тог ве ка, у Бе о град се вра ћа 
док тор Ди ми три је Ка лић.

Ски ца из би о гра фи је др Ди ми три ја Ка ли ћа

Ди ми три је, нај ста ри ји син по ро ди це Ка лић, ро ђен је 1. мар та 1901. го-
ди не у се лу Ма ли Ра дин ци, оп шти на Ру ма. Као из у зе тан ђак, по за вр ше-
ној гим на зи ји, сту ди је ме ди ци не упи су је у Бе чу, а успе шно их за вр шва у 
Гра цу 1924. го ди не. 

Због по себ них ре зул та та по стиг ну тих то ком сту ди ја, до би ја Рок фе-
ле ро ву сти пен ди ју и на ста вља уса вр ша ва ње у Ли сте ро вом Ин сти ту ту у 
Лон до ну то ком 1925. и 1926. го ди не, за тим на Па сте ро вом Ин сти ту ту у  
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Па ри зу до 1928. го ди не. Као спе ци ја ли ста бак те ри о лог и епи де ми о лог, био 
је ува жа ван и као струч њак за пе га вац. 1928. го ди не вра ћа се у Бе о град, и 
од мах би ва рас по ре ђен у Хи ги јен ски за вод у За гре бу, где ће слу жбо ва ти 
на ред них пет го ди на. Го ди не 1933. док тор Ди ми три је Ка лић до би ја пре-
ме штај за Бе о град у Цен трал ни хи ги јен ски за вод у ули ци Др Суб бо ти ћа.

Са њим је и ње го ва по ро ди ца: су пру га , та ко ђе док тор, пе ди ја тар, као 
и тро је де це, два си на и ћер ка. Ћер ка ће по ста ти ува же ни про фе сор Ме-
ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. Да нас је њен син, од но сно унук док то ра 
Ди ми три ја Ка ли ћа, та ко ђе про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Док тор Ка лић је теч но го во рио и пи сао на не мач ком, фран цу ском и 
ен гле ском је зи ку. Сво је број не струч не и на уч не ра до ве је об ја вљи вао под 
псе у до ни мом Ми та Жи ва нов.

Го ди не 1934. док тор Ди ми три је Ка лић у окви ру Цен трал ног хи ги јен-
ског за во да, по ред сво је основ не про фе си о нал не ду жно сти бак те ри о ло га 
и епи де ми о ло га, ра ди и на Од се ку за тран сфу зи ју кр ви и кон тро лу да ва-
ла ца кр ви, а за по тре бе Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду. Овај по сао 
оба вља во лон тер ски, без ма те ри јал не на док на де.(3)

Све стра но обра зо ван чо век и из у зет но по све ћен док тор имао је на 
уму Ари сто те ло ву ми сао „Да би смо раз у ме ли би ло шта, тре ба схва ти ти 
ње гов по че так и ње гов раз вој“. Фа сци ни ран је био и Хи по кра то вим ста-
вом „Да ме ди цин ска ми сао има по себ ну по тре бу да ко ри сти ја сан и ра-
зу мљив је зик“.

Он по но во уво ди у прак су при ме ну ин ди рект них тран сфу зи ја, ка ко 
је то већ хра бро и са ве ли ким зна њем пи о нир ски ура дио док тор Ни ко ла 
Кр стић у Пр вом свет ском ра ту, на Со лун ском фрон ту.

Због успе шног ра да Од се ка за тран сфу зи ју, по сле са мо две го ди не, 
исти пре ра ста у по себ ну уста но ву. На зах тев ше фо ва оде ље ња Оп ште 
др жав не бол ни це у Бе о гра ду, Глав ни са ни тет ски са вет Ми ни стар ства 
здра вља, 25. ју на 1936. го ди не до но си ре ше ње о осни ва њу пр ве тран сфу-
зи о ло шке уста но ве на Бал ка ну. На ње но че ло је по ста вљен др Ди ми три је 
Ка лић, ви ши са ни тет ски при став Цен трал ног хи ги јен ског за во да. Би ло 
је ово ве ли ко про фе си о нал но и мо рал но при зна ње док то ру Ка ли ћу, а он 
је сво ју но ву про фе си о нал ну ду жност на ста вио да оба вља во лон тер ски.

Док тор Ка лић са да по ста вља се би про фе си о нал ни циљ: да крв као лек 
не са мо да мо ра да че ка па ци јен та, већ и да тран сфу зи ја, као те ра пиј ска про
це ду ра не сме да бу де при ви ле ги ја па ци је на та у ве ли ким гра до ви ма.

Док тор Ка лић већ та да у ре ги стру има пре ко сто да ва ла ца кр ви, ко ји 
ни су би ли пла ће ни. По ред од ре ђе не крв не гру пе у та да је ди но по зна том 
АБО крв но груп ном си сте му, сва ком по тен ци јал ном да ва о цу је ура ђен и 
тест на си фи лис.

У Бе о гра ду су ин ди рект не тран сфу зи је оба вља не ру тин ски, али у 
уну тра шњо сти ни је би ло та ко. Че сто ни је би ло ни вре ме на, ни ти тех-
нич ких мо гућ но сти да се па ци јент тран спор ту је из уну тра шњо сти у Бе-
о град, да би му се при ме ни ла ин ди рект на тран сфу зи ја.
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Док тор Ка лић за кљу чу је да сва ки ле кар и у уда ље ном, ма лом ме сту, 
по што по ста ви ја сну ди јаг но зу, мо же и тре ба да при ме ни тран сфу зи ју 
кр ви па ци јен ту, ако сле ди ја сно упут ство и ако ко ри сти до ста вље ни му 
при бор.

По сле ви ше ме сеч них ла бо ра то риј ских екс пе ри ме на та са ће ли ја ма 
кр ви, док тор Ка лић хра бро за кљу чу је да крв кон зер ви са на ци тра том мо же 
да се тран спор ту је као обич на по штан ска по шиљ ка, без по себ не за шти те од 
ути ца ја спо ља шне тем пе ра ту ре, а за шти ће на са мо од по тре са.(1)

Он кон стру и ше ори ги нал ну ам ба ла жу и при бор за узи ма ње кр ви од 
да ва ла ца, по се бан сан дук за тран спорт кр ви, као и при бор за при ме ну 
кр ви на па ци јен ту. Пи са но упут ство за при ме ну кр ви, са ја сно на гла ше-
ним ро ком упо тре бљи во сти, би ло је са став ни део ком пле та за тран сфу зи-
ју, спрем ног за тран спорт, и при ме ну.

Про то кол:

Уз овај тран сфу зи о ло шки ком плет док тор Ка лић је из ра дио и по се-
бан про то кол у ко ји су уно ше ни де таљ ни по да ци о осо би од ко је је крв 
узе та, о вре ме ну и усло ви ма под ко ји ма је то ура ђе но, о усло ви ма и ду жи-
ни чу ва ња, о на чи ну тран спор та, о вре ме ну и ме сту при ме не те кр ви, као 
и де таљ не по дат ке о па ци јен ту и то пре, у то ку, али и по сле при ме ње не 
тран сфу зи је.

Мо ти ви са ње ко ле га:

Сво је ко ле ге у уну тра шњо сти док тор Ка лић је хра брио и лич ним пи-
смом са кон ста та ци јом да тран сфу зи ју кр ви мо же да при ме ни сва ки ле кар 
јед но став но, као „обич ну“ ин тра вен ску ин јек ци ју, ако стрикт но сле ди при ло
же но упут ство. 

Уме сто за кључ ка

Стал на буд ност у ра ду али и мо гућ ност кон тро ле све га што је ура-
ђе но чи не основ ра да не са мо у тран сфу зи о ло ги ји, већ и у свим гра на ма 
ме ди ци не, уоп ште. Де та љан опис тран сфу зи о ло шког по ступ ка као и пи-
са но упут ство док то ра Ка ли ћа би ли су под сти цај за рад и раз вој тран сфу-
зи о ло шке слу жбе на Бал ка ну. 
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За хвал ност

Аутор из ра жа ва по себ ну за хвал ност уну ку док то ра Ка ли ћа, про фе-
со ру др Бра ни сла ву Фи ли по ви ћу са Ана том ског ин сти ту та Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, за до би је не би о граф ске по дат ке, ко ји су ма те ри јал-
но, на жа лост, уни ште ни.


