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 САЖЕТАК 
 У раду је разматран проблем здравствене заштите ученика Врањске 
гимназије од њеног оснивања 1881.  до 1941. године, докад смо истраживали овај 
проблем. 
 У овом периоду стално је испољавана брига школских власти за здравље 
ученика. О томе је посебно бринуо школски лекар кога је школа имала од свога 
оснивања. Праћен је утицај услова становања и исхране  ученика, као и 
материјалних прилика под којима је школа радила, на њихово здравље. Показани 
су и стални напори школских власти и посебно школских лекара да се они 
побољшају. 
  Сагледавана је и улога ученичких организација и хуманитарних 
организација ван школе у побољшању услова живота и здравља ученика. Дати су и 
подаци  о стању здравља ученика у појединим периодима рада школе  и 
предузиманим превентивним мерама за његово  очување.  
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*  *  * 
 
 Одмах после ослобођења од Турака 1878. године отпочела је у врањском 
крају успостава и школског система. Отворено је неколико основних школа, а 1881.  
отпочела је са радом и Врањска гимназија. Она данас обележава 130 година свога 
постојања и плодног рада. Тим поводом, као некадашњи њен ђак, и са гледишта 
професије којом се бавим, приступила сам теми назначеној у наслову овога рада. 
 Покушала сам, на основу мени доступних извора, да дођем до одговора на 
питање како је била организована здравствена заштита ученика у Врањској 
гимназији у периоду од оснивања до 1941. године – у време које су углавном 
карактерисали ратови, страдања и немаштина. У круг мог интересовања била су 
питања утицаја материјалних прилика под којима су ученици живели и услова за 
боравак и учење у Врањској гимназији на њихово здравље и уопште на њихов 
физички и духовни развој, мере које је школа предузимала за побољшање тих 
услова, улога школских лекара у томе и сл. 
 Извори информација и података за обраду теме били су ми годишњи 
извештаји о раду школе, монографија Врањска гимназија и други, што наводим у 
литератури. 
 Дуго, све до изградње садашње зграде, Гимназија је радила у просторијама  
које нису пружале ни минимум хигијенских услова за боравак младих бића, бића у 



развоју, какви су били њени ученици. На штетност таквих услова по здравље 
ученика указивале су школске власти од самога почетка рада школе. Посебно 
алармантно то су чинили школски лекари. 
 Школска зграда, која је у време турског ропства била пашин конак и 
харемлук, била је од оснивања гимназије 1881. до 1933. године, када је подигнута 
садашња зграда гимназије, дом ђака из Врања, Пчињског округа, па и из других 
крајева Србије и суседних држава. Ондашњи професори аутентично сведоче о 
изузетно лошим, нехигијенским условима ове зграде и  амбијента око ње: „Иако се 
налазила у  центру града и још била пашин конак,  зграда је била опкољена кужним 
упориштима. Проходи школа са отвореним јамама и полузатвореним налазили су 
се на 14 метара од зграде. Југоисточно су се налазиле општинске штале са 
ђубриштем, које се никада нису чистиле; а свега на 8 метара на западу налазила се 
кафана „Марганац“ са сточним обором и отвореним проходом. Смрад са свих 
страна притиска школу“(1). 
 Још 1900. године школски лекар, окружни физикус др Ђока Јовановић, у 
свом годишњем извештају о здрављу ученика и условима под којима се они 
школују, написао је: „Садашња школска зграда не одговара намењеном циљу, из 
разлога што су учионице уопште мале према броју ђака, а целокупна зграда је од 
слабог материјала и трошна, те како из зидова и тавана тако и из патоса пада 
прашина у учионице и врло јако уди здрављу ученика и наставника. (...) Нужно је 
да се што пре подигне нова гимназијска зграда, која ће одговарати намењеном 
циљу, како у погледу здравља ученика и наставника, тако и у погледу осталих 
школских потреба“(2).   
  Да боравак  у оваквим просторијама шкоди здрављу ученика упорно су 
тврдили и други школски лекари. Тако је, деценију касније него што је др 
Јовановић упозорио, у Годишњем извештају за 1910/11. годину дат још један опис 
услова под којима се школују ученици у Врањској гимназији, са идејом, 
поновљеним предлогом, да се приступи изградњи нове школске зграде „ради 
здравља ученика и угледа државе“. Скоро резигнирано истиче се да „Понављање 
сваке године један те исти опис те јазбине, нема смисла“ и „да је срамота гледати 
оволики немар у једној културној држави“(3).   
 И наредне школске године у извештају школског лекара о здрављу ученика 
посебно се подвлаче тешки услови под којима се у школи ради: „Страшно је 
погледати како се зими по пола часа у широкој авлији ученици превијају од 
студени, слабо одевени и мршави, бајаги да не дишу прашину у учионицама док их 
служитељи не проветре и звоно позове ученике у учионице где још горе пролазе 
давећи се у смраду и прашини“(1). 
  Овакво стање школског простора не мења се ни после Првог светског рата.  
И даље нехигијенске учионице  и запуштена околина школске зграде су један од 
узрочника разних, врло често и заразних, болести ученика и нарушавања њиховог 
здравља. Настојања школских власти да се ти услови побољшају су и даље упорна, 
и ако се понекад чини да су она узалудна. Тако, школски лекар др Панта Е. Костић, 
подносећи јуна 1918. године статистички извештај о незадовољавајућем здрављу 
ученика, уместо образложења, наводи само једну реченицу: „Зграда у којој је 
смештена гимназија стара је, рабатна, не одговара хигијенским условима.“ 



 Тек поткрај прве послератне деценије сазрева идеја о подизању нове 
гимназијске зграде, али још ће подоста времена проћи до њеног остварења. Тако и 
сада, нови директор Државне гимназије у Врању,  др Драгољуб Зекавица, да би 
подупро  идеју о изградњи нове зграде за гимназију, пише посебан текст Зграда 
Врањске гимназије који објављује у извештају школе. Истиче, скоро вапијући, 
потребу изградње нове школске  зграде. Понавља да је већ 30 година гимназија 
смештена у истим, крајње неподесним зградама, што изазива чуђење и 
запрепашћење њених бивших ђака, од којих су неки високи државни функционери. 
Наглашава „да су гимназијске зграде апсолутно неупотребљиве, да су не само 
шкодљиве за здравље ученика већ да су, нарочито у последње време, опасне за 
живот наставника и ученика, па ипак те су зграде сваке године примале по 500 или 
600 ученика и 15 до 25 наставника, убијале их, тровале их, умањивале физичку и 
умну способност, али се није ништа или готово ништа урадило  да Врање добије 
пристојну и погодну зграду за своју, раније окружну, сад обласну, осморазредну 
гимназију. Нехат меродавних био је огроман, штета у невиним жртвама неоцењена, 
превелика“(4)!  
 Ово је довољно да се схвати зашто су здравље ученика свих ових година 
школски лекари оцењивали као незадовољавајуће и да се разуме тако честа појава 
епидемија заразних болести због којих је и настава прекидана.  
           После полувековних перипетија Врањска гимназија најзад добија, иако у 
свему недовршену, модерну школску зграду која, сигурно, неће угрожавати 
здравље ученика, као што је то био случај са  зградама у којима је она од оснивања 
радила. Оно ће бити боравком у оваквој згради очувано и заштићено.  
 Тако је, дакле, обезбеђен један од основних предуслова за правилан здрав, 
физички и духовни развој ученика. Брига и старање дотадањих школских власти, 
посебно школских лекара, да гимназија добије одговарајући, хигијенски простор, 
уродиле су плодом, који ће уживати и потоње генерације – до данашњих дана. 
 
                                                                           * * * 
 
                На  здравље  великог  броја  ученика  и  њихов  правилан  физички и 
духовни развој утицало је и социјално стање, сиромаштво њихових родитеља. То је 
такође била велика брига школских власти и посебно школских лекара. 
    Гимназију је учило, на пример, у периоду 1881. до 1912. године 3513 
ученика. То су била деца чији су родитељи по социјалном статусу били 
свештеници, чиновници, трговци, занатлије, земљорадници, служитељи, надничари 
и др. Најсиромашнији међу њима, свакако, били су земљорадници, служитељи, 
надничари. Њих је било  око 25% од укупног броја ђачких родитеља. Слично стање 
у погледу социјалног порекла ученика, односно занимања њихових родитеља, било 
је и у деценијама после Првог светског рата. Проценат таквих родитеља, односно 
ученика, био је у појединим годинама и изнад 25. (Школске  1927/28. године 38%, 
1929/30. око 42% и сл.) 
 Ратови који су стално прекидали мирни развој Србије чинили су да и онако 
лоше материјалне прилике у врањском крају, тек ослобођеном турског ропства, 
буду још теже. И ученици Врањске гимназије су то осећали, нарочито они „који су 
долазили из сеоских породица. Они су својим сиромаштвом чинили један слој 



праве економске беде. Ни у самом Врању сва деца нису били синови и кћери 
чорбаџија и богатих трговаца и занатлија. Напротив, таквих је мање од деце 
градске  сиротиње која је живела од наднице и печалбе“(5). 
 Није тешко претпоставити како се све то одражавало на њихов животни 
стандард, на здравље, на учење. Записано је о томе: „Сиромашни ученици с много 
напора уче гимназију. Они послују у кућама богатијих Врањанаца, хране се по 
врањским ашчиницама и прчварницама. Живећи тако неуредно, гладни и рђаво 
обучени, брзо подлежу болестима које их онеспособљавају за настављање 
школовања или просто косе са позорнице живота“(6).  
 Школа је сагледавала материјалне прилике својих ђака и настојала је да их 
поправља, односно да помаже најсиромашније ради очувања, пре свега, њиховог 
здравља. Посебну бригу о здрављу сиромашних ђака показивали су школски 
лекари, који су били и велики хуманисти. О томе има много података у доступним 
изворима, нарочито у годишњим извештајима школе. 
 Школски лекари су редовно, из године у годину, у својим извештајима о 
здравственом стању ученика, који су објављивани у годишњим извештајима школе, 
указивали на лоше прилике под којима  они живе и на болести које се услед тога 
јављају. Наводимо такве податке из неких од извештаја. 
  Од 517 ученика, колико је похађало гимназију школске 1929/30. године, 190 
је било из Врања. Остали, 327, становали су код приватних станодаваца, под 
условима који су најчешће били лоши (7);  
             Велики број ђака пати од слабокрвности, плућних болести, кварних зуба, 
вратних и пазушних жљезда; такође је „велики број ученика-ца нарочито оних са 
села и сиромашног стања из вароши омршавио и изгубио од тежине нађене на 
почетку школске године, што се има приписати слабој и нерационалној 
исхрани“(8);  
             „Због слабе исхране и заморености радом у школи десетак ученика је 
морало пред крај школске године бити пуштено кући на опоравак“(9). 
             Школски лекар др Тома М. Јовановић у годишњем извештају школе 
саопштава: „У октобру 1935. године извршио је 125 посета по становима ђака ради 
прегледа хигијенских прилика, па је наишао на приличан број нехигијенских – 
мрачних и влажних – станова. Ђацима је скренута пажња да се клоне таквих 
станова.(...) Из таквих станова школска поликлиника је имала преко целе године 
ђачке посете“(9);  
              „Исхрана сеоске и једним делом сиромашне варошке деце је више него 
мизерна. На хлебу, чају, јајима и сиру, или оном што му донесу родитељи од куће, 
проведе већи број ђака преко године. Ђаци са села живе већином на једностраној 
сувој храни“(10);  
               И у извештају за 1937/38. годину исти лекар упозорава на трагичне 
последице слабе исхране: „Десетак ученика  долази свакодневно из села, где 
станују, тако да има ученика који пређу преко 10 километара удаљености док дођу 
до школе. Храна таквих ђака је врло слаба – хлеб обично кукурузни или мешани са 
комадићем сира или јаја. Тако је један од таквих ученика и настрадао. Организам 
после толико напорног пута попусти, особито путовање зими по хладном и кишном 
времену шкоди, а слаба храна недовољна је да надокнади изгубљену енергију. 
Једна зараза, затим друга масовнија под ослабелим организмом савладала је младо 



биће и прерано га одвела у гроб.“ Он даље, говорећи о потреби да се обезбеди 
добар стан и храна за ђака, саветује и упозорава: „Посматрано са здравственог 
гледишта и за родитеље и за народ уопште боље је бити здрав сељак, него болестан 
господин“(11).  
    И наредних година, до 1941, због рата који се приближавао, материјалне 
прилике ђака Врањске гимназије су све горе, па услед тога, како је записано у 
извештају за 1938/39. годину, здравствено стање ученика у односу на пртетходну 
школску годину није побољшано, већ је погоршано „због слабих материјалних 
прилика“ и „уопште узев није задовољавајуће“(12). Да здравствено стање ученика 
није задовољавајуће, помињани школски лекар др Тома  Јовановић, потенцира и у 
извештају за 1939/40. годину. Посебно то важи за ниже разреде, где је више од 
половине ученика болесно и са извесним манама. Узрок таквом стању он види у 
слабој телесној конституцији деце, слабој исхрани и рђавим становима у којима у 
граду станују. 
 
 

* * * 
 
 Пошто је од самог почетка рада школе било јасно да сиромаштво угрожава 
здравље ученика, школске власти су предузимале разноврсне мере да се оно 
колико-толико ублажи. Била су стална настојања да се организује правилна 
заштита здравља ученика,  да школа увек има лекара који ће бринути о томе, да и 
ђачка друштва у својим програмима имају активности везане за здравствено 
просвећивање и превентивни рад на очувању здравља, да организују прикупљање 
помоћи за сиромашне ученике. 
 Тако је, још 1891. године, како је забележено у монографији о Гимназији 
(13), старешина школе Љуба Давидовић са наставницима (међу којима је био и 
Јаша Продановић) основао Школски фонд сиромашних ученика. Извори прихода 
су били од ђачких забава, које су организовали наставници и ученици, од интереса 
на уложени капитал у банкама, од  улога утемељивача и добротвора и од 
добровољних прилога пријатеља фонда. Из средстава фонда помагани су 
сиромашни ученици. Записано је да је: „У решавању социјалних и хуманих питања 
од животног интереса, фонд сиромашних ученика одиграо важну улогу и без сумње 
помогао многим сиромашним гимназистима да заврше школу (14).  

  Такав сличан фонд, Фонд за здравствену заштиту ученика, постојао је и у 
међуратно време. Формиран је од уплата редовних и приватних ученика. 
Располагао је, на пример,   школске 1935/36. године са 13 000 динара. Помагани су 
сиромашни ученици које је школа упућивала на летовање.  

  Заштита здравља ученика био је примарни задатак више ђачких друштава 
(дружина) које је школа током овог периода формирала. Оне су имале сталне 
чланове и своје приходе које су користиле за активности на пољу заштите здравља 
својих чланова и пружања помоћи сиромашним ученицима. Рад оваквих ђачких 
дружина надгледали су и усмеравали задужени професори. Ради илустрације само 
навешћемо активности неких од ових друштава. 

  Подмладак Друштва Црвеног крста (обновљен 1927. године) имао је осам 
пододбора са 426 чланова. Радило се на здравственим задацима – на прикупљању 



материјалних средстава, држању предавања и сл. Ова организација је новчано 
помагала сиромашне ученике, слала такве на летовање, прослављала зимски  дан 
Црвеног крста и  Матерински дан и имала друге сличне активности здравственог 
карактера (15). Ова организација је школске 1935/36. године отворила ђачку 
кухињу, у којој су се те године 20 ученика бесплатно хранила, а наредне године 
било обезбеђено „петнаестодневно издржавање 22 ученика“(10).  

  Коло трезвене младежи „Слога“  у Гимназији  у Врању основано је 1910. 
године као Пододбор Главног Савеза трезвене младежи у Београду. После 
Првог светског рата, 8. јуна 1921. обновљен је његов рад. Ово ђачко друштво 
радило је на пропагирању трезвености међу школском и ваншколском  омладином. 
Циљ му је био „да сачува народну омладину од рђавих навика као што су: пушење, 
коцкање, говорење ружних речи које кваре душу и шкоде здрављу. Сем тога, циљ 
је Савеза да развије дружељубље и патриотска осећања, да се  стара о умном и 
физичком васпитању омладине и да се  брине о увођењу и унапређењу свију 
корисних установа“.  

  У том циљу Коло је практиковало разноврсне активности у духу 
трезвености. Тако су, на пример, на седницама ове дружине читане приповетке, 
критике, држана усмена предавања и усмене дискусије о појединим темама из 
области трезвености и етике, одржавани митинзи и организоване манифестације 
кроз град у циљу пропагирања трезвености (16). Школске, пак, 1933/34. године 
приказане су две биоскопске представе пропагандног филма Школе народног 
здравља из Загреба Алкохол за ученике гимназије и основне школе, а на крају 
школске године приређена је манифестација кроз варош, са музиком на челу, којом 
приликом су ношене слике и дељени леци противу употребе алкохола (17).    

  И Стег скаута „Бора Станковић“ (основан 1923) имао је за циљ „да одгаја 
омладину духовно и физички“(18), а сличне  циљеве (двојне) имала је и 
Подружина  феријалног савеза (основана 1928): упознавање наше домовине, што 
се постиже организовањем екскурзија, и здравствено усавршавање, оснивањем 
летовалишта која омогућују летовање у слободној природи уз повољне материјалне 
услове (19).                      

   У првим деценијама рада Гимназија је добијала за сиромашне ученике 
новчану помоћ (благодејање). Иако је Србија, осиромашена ратовима, и врањски 
крај, тек ослобођен турског ропства, настојали су да   помажу и новчано 
најсиромашније ученике  Гимназије. 

  Средства за ту врсту помоћи Гимназија је предвиђала у своме буџету за 
сваку годину. Добијала их је  од Министарства просвете  према  броју ученика који 
су испуњавали прописане критеријуме: да имају одличан или врло добар успех и 
примерно владање и доказано сиромаштво родитеља. Како, пак, најсиромашнији 
ученици, управо због сиромаштва, нису могли да испуне први услов, остајали су 
често без ове помоћи. 

  Директор школе се, обраћајући се Министарству просвете, залагао да се 
услови за добијање ове помоћи ублаже: „Поуздано могу рећи, писао је он министру 
просвете, да је већина ђака сиромашног стања, да многи нису могли себи у току 
године набавити ни најнужније ђачке потребе. Овако сиротујући и мучећи се 
већина ђака III и IV разреда није могла добити оцене какве се траже за стицање 
права на благодејање“(20). 



  У периоду до Првог светског рата број ученика-благодејанаца се из године у 
годину повећавао – од 3 у 1885/86. години    до 276 у 1910/11. (Број ученика-
благодејанаца и износ новчане помоћи месечно су се мењали.)  

 
                                                                        * * * 

   
  Држање предавања из области заштите здравља и очувања здравог физичког 

и духовног живота ученика била је стална пракса у Врањској  гимназији. 
Предавачи су били лекари, али и најбољи ученици старијих разреда. Таква су 
предавања држана такорећи од оснивања гимназије. Међу првим предавачима који 
су одржали по више предавања, у времену пред Први светски рат, помињу се 
школски лекари: Војислав Стојановић, Ђока Јовановић и Ђура Кустудић. 
Обрађиване су теме из области хигијене, о заразним болестима, о чувању здравља и 
сл. (21).      

  Између два рата, како сазнајемо из школских годишњих извештаја, такође 
су сваке  године држана предавања. Један од првих послератних предавача био је 
др Панта Е. Костић. Он је иначе, како је записао хроничар медицине у Врању, др 
Драгољуб Михајловић: „Као хонорарни лекар свих градских школа умео (је) да 
организује и код школске и предшколске деце серијске вакцинације и све друге 
тадање превентивне мере. А када је наишла нека, од још непобеђених епидемија, 
знао је да буде неуморан“(22).  Сем њега, школски лекари, који су поред других 
својих обавеза (праћење здравља ученика и њихово лечење), имали и  обавезу да  
држе  предавања, били су: др Александар Константиновић, др Лепосава Китановић, 
де Ксенија Митровић, др Тома Јовановић, др Никола Филатовић, др Борисав 
Петровић. Како су у то време биле честе заразне болести, па и епидемије неких од 
њих, то је и тематика предавања била о њима.  Наводимо неке од најчешћих тема: 
О заразним болестима, О туберкулози, О грипу,  О здрављу, О значају 
хигијенског живота и чувању здравља, О алкохолизму и здрављу, О 
штетности алкохола, О значају  хигијенског живота и чувању здравља и друге.  

  И ученици старијих разреда, они одлични и најбољи, држали су такође 
предавања из области заштите здравља за своје другове из ђачке дружине или за 
све ученике школе. Прва таква предавања одржали су Боривоје Јовановић, ученик 
осмог разреда, о теми О штетном утицају дувана, рђавих књига и филмова за 
ученике од петог до осмог разреда и Мирослав Нојковић, ученик шестог  разреда о 
теми О чистоћи ученика, књига и школских ствари (23).    

  Школа је располагала и значајним фондом књига о чувању здравља, а била 
је претплаћена и на часописе који су се бавили здравственом проблематиком, као 
што су Здравље и Гласник Друштва Црвеног крста.     
            
   

                                                                * * * 
   
  У првим годинама   рада Врањска гимназија није имала свога лекара. У то 

време је тек успостављана здравствена служба у врањском крају. А та служба, како 
је записао помињани др Михајловић (24),  „организована одмах после ослобођења 



Врања 1878. године била је војна здравствена служба Шумадијског корпуса, која је 
опслуживала и цивилно становништво.“ 

  И гимназијске ђаке су прегледавали и лечили војни лекари, као и, касније, 
општински лекари и окружни лекар (физикус). 

  Помоћ у лечењу ђака Врањске гимназије у то време, међу осталима, пружао 
је и лекар др Фрањо Копша, кога се и данас, као првог окружног лекара (физикуса) 
и утемељивача врањске здравствене службе, Врањанци с пијететом сећају и коме 
су у Градском парку, уз споменик Бори Станковићу и Јустину Поповићу, поставили  
спомен  обележје – бисту. 

  Треба истаћи да су се у то време често јављале епидемије заразних болести 
(дифтерије, шарлаха, тифуса и других), што, с обзиром на економске и хигијенске 
прилике у којима је живело врањско становништво, не треба да чуди. Тим 
епидемијама били су захваћени ученици Гимназије, због чега је и настава 
прекидана. 

  Кад су се прилике колико-толико  средиле, Врањска гимназија добија и прве 
школске лекаре. Били су то, како смо већ споменули, Војислав Стојановић (1899–
1900), Ђока Јовановић (1901–1907) и Ђура Кустудић (1908–1914). У то време и 
држава прописује дужности и обавезе школских лекара. Лекар је, како читамо из 
ондашњих школских извештаја, „прегледао ученике на почетку и на крају школске 
године, а преко школске године појединачно прегледао ученике који су му се 
јавили за лекарску помоћ. Затим је  сваког  дана   навраћао  у школу,  повремено  
држао  ђацима  предавања  из области  медицине и  пружао поуке  из  хигијене  и 
уопште заштите здравља и начина живота“. Један од   ондашњих школских  лекара, 
подносећи извештај о своме раду, написао је: „Од како ми  је поверена дужност 
школског лекара, редовно долазим у Гимназију, пола сата пре но што почну 
предавања, и прегледам ученике који се јаве за лекарску помоћ и тиме је спречено 
излишно тумарање и симулирање ученика. Из хигијене сам предавао о заразним 
болестима, чистоћи и гресима младости“(21).  

  И после Првог светског  рата оваква пракса је настављена. Први школски 
лекар био је др Панта Е. Костић, који је и пре рата радио у Врању. (Остале лекаре 
који су  као школски лекари радили у Врањској гимназији већ смо споменули.) 

  Годишњи извештаји Гимназије, односно извештаји школских  лекара у 
њиховом склопу, показују да су они током целе школске године бринули о здрављу 
ученика и пратили њихов физички развој. Показаћемо то подацима из извештаја др 
Томе М. Јовановића, лекара Школске поликлинике, за 1934/35. школску годину. 
(Слични су извештаји и за остале школске године овог периода, будући да су 
рађени по истој методологији и на основу истих прописа.) 

             На почетку сваке школске године вршен је систематски преглед ученика 
првог и контролни преглед свих осталих разреда. На крају, пак, школске године 
обављан је систематски преглед ученика IV и VIII разреда и контролни преглед 
свих осталих. Дајемо, илустрације ради, у следећој таблици број и резултате свих 
обављених прегледа на почетку и на крају школске године.     

                                          



               
 
              Табела обављених лекарских прегледа на почетку и на крају школске 1934-1935. 

године 
 
              У образложењу овог извештаја види се  на који начин су школски лекари и 

путем којих облика својих активности пратили здравље ученика и које су мере 
предузимали да се оно заштити и побољша. 

  Приказани су резултати систематских и контролних прегледа обављених на 
почетку школске године, указано је на најчешће болести и оштећења здравља 
ученика, назначене су мере и дати савети ученицима и њиховим родитељима како 
да поступе у конкретним случајевима, саветовано је ђачким  родитељима, на 
основу налаза приликом прегледа на крају школске године, каква исхрана 
неухрањене и болесне деце  треба да буде током лета и јесени и сл. Оцењено је да 
рад ђачке кухиње није био добар, јер  није омогућавао да се сиромашни ученици 
хране бесплатно, да се за рад кухиње „није могло добити помоћи ни са које 
стране“. Истакнуто је да је чистоћа ученика била добра и да је купатило школске 
поликлинике радило редовно. Током целе године обављани су амбулантни 
прегледи ученика а теже оболели посећивани су и по кућама и указивана им је 
лекарска помоћ. Сиромашнима давани су и бесплатни лекови. Посебна пажња је 
посвећивана лечењу ђака од заразних болести, које су тада, како смо већ истакли, 
биле честе. Лекар је одржао и више предавања о овим болестима и о штетности 
употребе алкохола. 

  Из табеле која је саставни део извештаја лекара виде се  број прегледаних 
ученика  и  врсте болести од којих су боловали.    

 



                                    
 
                     Табеларни преглед броја прегледаних ученика и врста обољења школске 1935. 

године 
 
  На основу свега до сада изложеног могли смо закључити: 
  Да је у Врањској гимназији за период њеног рада, који смо овде 

сагледавали, здравствена заштита ученика била  стална и систематска брига 
школских власти и, нарочито, школских лекара. Она се огледала у настојањима да 
се обезбеди хигијенски простор и уопште  здрав школски  амбијент  у коме се 
одвијао наставни рад; 

   да се  на разне начине, па и новчано, помагало ученицима који су 
сиромашни да би могли успешно да заврше школу и да сачувају своје здравље; 

   да су важну улогу у  здравственом просвећивању ученика и ђачких 
родитеља имале  ђачке дружине, нарочито оне  чији су програмски задаци били 
очување здравља и помагање сиромашних ученика; 

  да је за све време школа имала школске лекаре, који су путем систематских 
и контролних прегледа  континуирано пратили физичко и духовно здравље ученика 
и путем лечења и превентивних мера – савета, упутстава, предавања и на разне 
друге начине настојали да га очувају и унапреде. 

   Задивљујућа је хуманост и испољена упорност школских лекара  да се у 
ондашњим условима обезбеди  здравствена заштита ученика. Као такви они могу 
да буду пример свим потоњим својим колегама. 



SUMMARY 
 In this work we treats the problem of health care students of high school in Vranje 
since its founding 1881st to 1941.years, until when we studied this problem. 
 During this period school authorities always care for their health. About this is 
particularly cared   school physician who had a school since its establishment. School 
physician followed the effects of housing and feeding students, as well as the material 
conditions under which the school is working on their health. We present continued 
efforts of school authorities and especially the school physician that they improve. 
 We considered also the role of student organizations and humanitarian 
organizations outside the school in improving the lives and health of students. They are 
given the data on the state of health in certain periods of the school and undertaken 
preventive measures for its preservation. 
 KEY WORDS: high school, students, school physician, health care. 
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