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АКЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНОГ И КУЛТУРНОГ 
ПРОСВЕЋИВАЊА У МИЛЕШЕВСКОМ СРЕЗУ 

ПОСЛЕ 1945. ГОДИНЕ

Дијана Бујаковић
Дом здравља Пријепоље

У Другом светском рату Трећа пролетерска бригада ослободила је 
Пријепоље 9. јануара 1945. године. Град је из рата изашао са свега 1.500 
становника.

Пријепоље је пре 1941. године било средиште привредно неразвије-
ног и заосталог краја. Последице великих жртава и разарања дуго су се 
осећале, посебно због незнања, немаштине и болести.

У сећањима на прво слободно јутро Пријепоља, у којем су на сваком 
кораку били трагови ратног разарања, Радојица Дивац, први командант 
Команде места слободног града, каже за Полимље:

Прво сам угледао срушени мост на Милешевци, а све околне зграде 
биле су дигнуте у ваздух авионским бомбама. Свуда рушевине, мртви 
коњи, остаци ратне технике...

У ратном вихору уништено је и оно мало школских и културних 
установа које је град имао. Културна и здравствена заосталост су, поред 
осталих, биле једне од најтежих наслеђа. Због ратних подела, послерат-
ног ангажовања у војсци и службама, расподеле кадрова декретима, 
знатно је измењена културно-образовна структура становништва. Град 
је, углавном, остао без локалне интелигенције.

У пријепољском крају формирани су и организовали су свој рад 
народноослободилачки одбори Среза милешевског. Поред бриге о 
исхрани становништва и другим основним потребама, задатак им је био 
да пружају помоћ угроженим лицима и породицама, затим обнова при-
вредног живота, оснивање здравствених служби и стварање услова за 
нормалан рад свих друштвених делатности. Један од најприоритетнијих 
задатака, био је обнављање школа, организовање аналфабетских курсе-
ва, отклањање наслеђа културне и здравствене заосталости.

Социјални проблеми ослобођеног Среза милешевског били су 
веома изражени: велики број ратних инвалида, окрњене породице, 
градска и сеоска сиротиња, социјално угрожена деца и ратна сирочад.
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Хигијенским условима и здравственим стањем ученика бавиле су се 
школе. Зграда Основне школе у граду била је руинирана, док је зграда 
Гимназије изгорела. Требало је да протекне извесно време док су про-
нађене и адаптиране одговарајуће просторије у којима би се одвијала 
настава за ученике. У Основној школи, настава је почела 8. марта 1945. 
године на два места – у порти цркве и у кварту Шарампов, где је данас 
Ветеринарска станица. У Гимназији се почело нешто касније, крајем 
децембра 1945. године у згради данашњег Музеја. Настава у овој иначе 
малој згради, одржавана је преко целог дана, а у вечерњим сатима су 
били подофицирски и официрски течајеви, па се постављало питање 
чистоће просторија. Учионице су рибане ноћу, уз учешће ученика. 
Прилази школи су били блатњави, а уске и некалдрмисане улице су 
додатно доприносиле наношењу прашине и блата.

У току школске 1945/1946. године, у пријепољској гимназији су 
извршена два систематска лекарска прегледа ученика. На основу њих је 
закључено: слаба ухрањеност код 58 ученика, крајници код 107, шуга код 
10, упала плућа код 4 ученика. Ученици су на лекарске прегледе ишли и 
појединачно, по потреби, а таквих прегледа је било 82. На основу наред-
бе директора Гимназије Добрице Обрадовића (бр. 4 од 10. новембра 
1948. године), јутарња гимнастика се обављала сваког дана после другог 
часа, за време великог одмора. Сви ученици су били обавезни да оба-
вљају гимнастику, изузев редара и оних које би разредни старешина 
ослободио због болести.

У непосредној близини Гимназије, постојао је и интернат за ђаке. 
Ова установа се суочавала с низом проблема: недостатак новца за довр-
шење зграде, подизање импровизованих купатила, недостатак постељи-
не за кревете, отежано снабдевање намирницама. О проблемима одржа-
вања хигијене без купатила у интернату и граду, сведочи део из 
Извештаја о раду интерната:

Свако јутро ученици се умивају на чесми поред Интерната или на 
реци Лиму који туда протиче. Ово је подношљиво лети, али када дође 
зима... ученици су прљави, хладно им је у соби где станују, перу косу 
хладном водом, пеглања нема, купатила нема... један од начина да се 
колико-толико прати хигијена ученика је избор хигијеничара, а то су 
углавном наставнице.

Почетком априла 1953. године прорадило је Градско купатило, на 
месту где је сада стара зграда Комуналног предузећа Лим, са 14 кабина са 
тушевима и две каде. На тај начин су деца из интерната, иначе са села 
која су становала у граду, добила прилику да га користе. 

Акције у сузбијању неписмености, после 1945. године су спровођене 
и у Милешевском срезу, у оквиру шире акције. Циљ је био да се описме-
ни што већи број особа до 45. године старости. Акција је трајала десет 
година. Спроводили су је органи власти и просветни радници. Програм 
аналфабетских течајева садржавао је основну обуку у читању, писању и 
рачуну. С обзиром на њихову бројност, њима су руководили одабрани 
омладинци, који су претходно завршили краћи курс за ову врсту наставе 
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под руководством учитеља. Руководиоци виших течајева су били учи-
тељи. По завршетку обуке, организовани су испити. У селу Горњи 
Страњани, бродаревски крај, кроз курс описмењавања прошло је око 500 
кандидата. Полазници су били пунолетни мушкарци, али је било знатно 
више девојака и жена. У 1946. години организован је рад три аналфабет-
ска течаја са 120 полазника (73 женског пола). Школске 1947/48. године 
на подручју Месног народног одбора Страњани радило је седам нижих 
(107 полазника) и четири виша течаја (35 полазника). Обновљен је и 
књижни фонд, тако да је током те године, библиотека имала 84 књиге са 
159 читалаца, а прочитано је 76 књига. Временом је број књига допуња-
ван и повећаван је фонд. Настава је извођена и суботом и недељом, 
некада и ноћу уз петролејку. Аналфабетски течајеви су били претеча 
културних активности на селу, јер се на њима, поред стицања основне 
писмености, пружала прилика и да се читају и новине из којих се сазна-
вало о новостима у земљи и основним питањима тадашњег живота. Ови 
течајеви су послужили за упознавање, дружење и забаву младих. После 
наставе се знало и поиграти и запевати. Организоване су приредбе за 
становништво. У току 1950. и 1951. године Културно друштво је дало шест 
приредби. Изворна група је неговала народно фолклорно и музичко 
стваралаштво из села са падина Јадовника. Организован је и друштвено 
користан рад ученика, најчешће брање шумских плодова и лековитог 
биља. Новчана средства зарађена на тај начин су коришћена за основне 
потребе ученика, књиге, ђачки прибор, излете и екскурзије. Приликом 
изградње школске зграде, ученици су обављали поједине мање и једнос-
тавније послове. Најважнији садржаји у оквиру активности ученика су 
биле: уређење ширег друштвеног простора и акције пошумљавања, 
уређење школског дворишта. Најбројније ученичке организације су 
биле: Ђачка задруга, Млади горани, Подмладак Црвеног крста, 
Пионирска организација и Дечји савез. Школске секције: литерарна, 
новинарска, драмска и рецитаторска као и спортска, са дисциплинама 
скијање, гимнастика, фудбал, кошарка и рукомет биле су веома активне.

Ради масовнијег народног просвећивања, у току 1948/49. године, у 
Бродареву је организован рад Народног универзитета. У овој школској 
години организовано је десет предавања. Обично су предавања држана 
суботом, и то из области науке, привреде, културе и образовања, поли-
тике и других области. Поред кадра из школе, нека предавања су држали 
гости са стране, стручњаци разних профила. Отваране су библиотеке, 
које су сваке наредне године имала све већи број књига, а читаонице су 
добијале по троје новина и часописа. Континуитет рада је настављен, јер 
је у школској 1951/52. години евидентирано 470 књига за ученике, 60 за 
наставнике и 1.540 читалаца. У пролеће 1953. године у Бродареву је осно-
вана Месна читаоница која је поред 1.325 књига имала одређене листове 
и часописе. У ваннаставним активностима, велика пажња је посвећива-
на културном стваралаштву кроз приредбе, драмске комаде, музичке 
тачке, покретне биоскопе. Све до добијања електричне енергије и про-
дора информативних средстава и електронских медија, културно обра-
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зовање становништва остваривано је преко књиге, или приредбама, 
драмским комадима, наступима музичара и певача, живом речју и глу-
мом. Програми су извођени под ведрим небом, у школском дворишту 
или у учионици, у задружном дому. Током седамдесетих година носилац 
филмског програма у школи био је Раднички универзитет из Пријепоља.

Програме здравствене превентиве су доносили органи Црвеног 
крста, власти или здравствено епидемиолошке службе. У школској 
1948/49. години извршен је систематски преглед ученика. Од 220 учени-
ка здравствене сметње су евидентиране код 73 ученика (срце 36, гуша 26, 
бронхитис 3, микозе 8). Велики проблем у здравственој заштити учени-
ка представљала је вашљивост, нарочито до краја педесетих година. 
Предузимане су разне мере да се отклоне узроци, али је процес био спор. 
У послератним годинама учитељи у Бродареву су се жалили на неодго-
варајућу хигијену ученика. У марту 1951. године 60% ученика било је 
вашљиво. На отклањању слабости у личној хигијени ученика и здрав-
ственој превентиви, повремено су сарађивале здравствено епидеми-
олошке екипе здравствених установа из Пријепоља, Ужица, Београда. 
Вршене су вакцинације и прегледи.

У селима су постојале екипе хигијеничара које су у „партизанским 
бурадима“ париле одећу, и запрашивале ученике ради уништавања 
вашију. Искорењивање вашљивости је ишло споро због увреженог схва-
тања да је „вашка Богом дата“ и да она мора постојати докле постоји и 
онај ко ју је створио. Не ретко, школа је морала прекидати рад због епи-
демија шарлаха (децембар 1950), заразне жутице, и микозе.

После Другог светског рата, са краћим или дужим периодима, при 
појединим школама је радила и ђачка кухиња. Намирнице су добијане 
од Црвеног крста. У мешовитим срединама, не ретко је било бојкота 
исхране од стране муслиманске деце, због сумње да се користи свињска 
маст. Према сведочењу учитеља Раденка Дивца, који је током 1956/57. 
године радио у селу Мрчковина, муслиманска деца су одбијала да се 
хране у кухињи иако се у намирницама налазила биљна маст, јер се тада 
није знало да уопште биљна маст постоји. Учитељ се сећа:

Током течаја за здравствено просвећивање сеоске женске омлади-
не 1956/57. године, радило се по утврђеном програму који је био пред-
виђен да се оствари у току течаја, а настава је одржавана недељом. На 
први течај у Мрчковини, било је уписано осам девојака и све су редовно 
долазиле на наставу. Од активисткиње из Пријепоља, која је била заду-
жена за рад ових течајева, добио сам један приручник и доста демонс-
трационог материјала: прва помоћ, дечје пелене, средства за хигијену, 
алкохол, основни лекови... Прве лекције су биле из живота младих: 
заљубљивање, предбрачни односи, брачни односи, контрацепција, ново-
ређенче... У приручнику све је било написано стручним стилом и изрази-
ма које девојке нису разумевале, али су наслућивале да се ради о нечем 
врло „безобразном“. Зато су док сам им о томе причао, и сам постиђен, 
обарале главе на клупе и сакривале очи. У једном реду клупа седеле су 
Муслиманке, а у другом Српкиње, па сам пред собом видео на главама 
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само четири шарене и четири беле мараме. Тако је било два-три часа. 
Ученице су биле скоро моје вршњакиње, па сам се осећао врло нелагодно, 
нисам могао да нађем начин да их ослободим. Спасила ме је једна врло 
отресита девојка Адиловић, која је у једном моменту подигла главу и 
одсечно рекла – Ми смо као праве ћурке! Ништа о овоме не знамо, а као 
бајаги стидимо се овога што учитељ прича. Живота ми мога, ја сам 
мислила да дијете доноси Алах! Него учитељу, да извинеш као брат, 
причај нам да ми то разумијемо, сутра нас све то чека, па нек' сва сра-
мота иде на мој образ! Била је ово прекретница у раду. Девојке су се 
постепено ослободиле и све су редовно похађале течај и солидно савла-
дале градиво.

На основу Упутства за организацију аналфабетских и просветних 
течајева, НОО Аљиновићи 1. септембра 1947. захтевано је од представ-
ника нове власти и школа да оформе месне комисије за ликвидацију 
неписмености. Задатак комисија је био, полазећи од значаја писмености 
за укупан друштвени развој, да изврше упис полазника на аналфабетске 
течајеве, организују петнаестодневни курс за руководиоце течајева, са 
по три до пет часова дневно, изврше распоред руководилаца течајева да 
би течајеви у Срезу почели са радом 1. новембра 1947. године у трајању од 
три до пет месеци. На завршетку рада свих течајева комисије су имале 
обавезу да организују народне свечаности на којима ће се говорити о 
резултатима описмењавања, доделити награде најбољим руководиоци-
ма, најбољим течајевима и најбољим полазницима. Учитељски заступ-
ник Витомир Ивезић организовао је 1947. године веома посећен течај 
описмењавања одраслих на којем су научили да читају и пишу сви полаз-
ници. Школске 1948/49. године учитељски брачни пар Веселинка и 
Драгивоје Тодић, организовали су пет аналфабетских течајева и један 
просветни течај са 34 полазника. Од 109 неписмених полагало је 44 (4 
мушкарца и 40 жена) а положило је 39 (4 мушкарца и 35 жена), док је на 
просветном течају положило 29 жена. Те године одржано је и шест пре-
давања за народ са темама: Значај 29 новембра, Петогодишњи план, 
Општи преглед ФНРЈ, Октобарска револуција, Заразне болести, Црвени 
крст и туберкулоза. На просветни течај 1950/51. године на којем су се 
полазници упознавали са основним појмовима из образовања и културе, 
било је уписано 35 полазника (20 мушкараца и 15 жена).

У току зимског периода 1955/56. године, када одрасли имају најмање 
обавеза у домаћинству, учитељи су одржали више предавања за омлади-
ну и грађане из разних области: пољопривреде, историје, политике, а 
1956/57. године одржали су шест предавања полазницима предвојничке 
обуке. Предавања за омладину и грађане било је и током наредних годи-
на. На родитељским састанцима често су држана предавања посвећена 
педагошкој едукацији родитеља, вршено је информисање о актуелним 
политичким и другим догађајима у земљи и свету.

Здравствено просвећивање је било једнако усмерено и према уче-
ницима и према одраслима, са акцентом на превентивне мере. У школа-
ма је одржавана хигијена, доведена је здрава пијаћа вода, изграђени су 
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хигијенски нужници, одржавана уредност школског дворишта, посвећи-
вана пажња породичној хигијени, подизан ниво хигијенских услова у 
домаћинству, едукација одраслих о здрављу и заштити здравља. 
Најорганизованији су били течајеви за здравствено просвећивање сеос-
ке женске омладине, који су радили по одређеним програмима и плано-
вима рада. За предаваче на овим течајевима су били обезбеђени уџбени-
ци и средства очигледне наставе – вата, завоји, прашкови, пелене за 
повијање одојчади. На наставу се ишло једном недељно, најчешће 
недељом. У току 1952/53. године биле су уписане 32 омладинке, 1954/55. 
године уписана 21 омладинка, од којих 4 нису завршиле течај, 1955/56. 17 
девојака. Последњи такав течај на подручју Аљиновића одржан је 
1972/73. године.

У току прве послератне деценије у селима у Лимској долини, (Жупа, 
Ивање) уведене су нове агротехничке мере у циљу побољшања приноса 
пољопривредних производа, прихваћен је нов начин обраде земље, 
почела је употреба пољопривредних машина, вештачког ђубрива, 
хибридних сорти, говорило се о плантажним воћњацима, крмном биљу, 
пољопривредним курсевима. У једној од одлука среских власти се каже:

Сопственици пољопривредних земљишта, приватног и друштве-
ног сектора, обавезни су да до 31. децембра сваке године изврше јесење 
орање својих ратарских површина предвиђених за пролетњу сетву. За 
неизвршене обавезе предвиђена је била казна. Народни одбор Среза 
милешевског у јесен 1949. године наредио је у складу са законским пропи-
сима укидање коза на територији среза. Скоро сва сиромашна и велики 
број средњих домаћинстава укинули су козе у датом року.

Током педесетих година у Великој Жупи су била активна разна кул-
турно-уметничка друштва која су гостовала и у другим селима. У зиму 
1956. године „Полимље“ пише о гостовању КУД „Ћирко“ у Бродареву и 
Коловрату са представом „Обичан човек“ Бранислава Нушића. Исте 
године на завршном општинском такмичењу основних организација 
Социјалистичког савеза радног народа, организација из Виницке, заузи-
ма друго место и осваја књиге у вредности 10.000 динара, пољопривред-
ни алат у вредности 20.000 динара и прелазну заставицу. КУД „Ћирко“ 
активан је и наредних година са представама: Покојник, Два цванцика, 
Светски рат, Ђидо, Дугме и др.

Почетком 1959. године у Жупи су мештани први пут чули глас 
репродукован са магнетофона, а у Задружном дому је приказан уметнич-
ки филм „Суботом увече“. Филм је гледало 300 људи. Саживљеност гледа-
лаца са јунацима била је таква да су сузе, храбрење главних јунака, али и 
погрдни изрази упућени негативцима били стална појава.

Време шездесетих година је било време електрификације. 
Набављени су први радио апарати; почела су прва окупљања по кућама 
њихових власника. Недељом су се слушале гусле, уз обавезно чашћење 
ракијом, а ноћу по завршеном картању, уз врућу, слушао би се Глас 
Америке. Донета је одлука о кажњавању сваке појаве вашљивости у 
домаћинству. Говорило се о курсевима о здравственом просвећивању, 
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кућној хигијени, о подигнутим јавним чесмама, којих је било седам, а 
380 хигијенских нужника. 

У Ивању, после рата приоритетан задатак нове власти су били анал-
фабетски течајеви. У извештајима које је школа достављала Просветном 
одсеку Среског народног одбора, пише да је до краја 1946. године одржа-
но 11 течајева. Број евидентираних полазника до 25 година било је 43 
мушких и 108 женских, од 25 до 45 година 5 мушких и 54 женских и преко 
45 година 2 мушка. Основни задатак на овим течајевима био је да се 
научи писање и читање, и евентуално основне рачунске радње. Кроз 
наставу се провлачила основна култура понашања, хигијене и здравстве-
ног васпитања. За ове течајеве постојало је велико интересовање, али их 
је често због многобројних обавеза у домаћинству, у пољу и код стоке, 
било тешко посећивати. Родитељи су на све могуће начине избегавали 
ту обавезу. Часови су одржавани најчешће недељом или, по договору са 
полазницима, и увече, што је било врло тешко због слабог петролејског 
осветљења или немања гаса уопште.

Током марта 1949. године, извршен је систематски преглед ученика. 
Од укупно 126 уписаних ученика прегледано је 108, а 18 ученика је било 
одсутно. Констатовано је да код ученика постоје следеће болести: боле-
сти плућа 8, срца 16, стомака 1, грла 20, удова 2, заразне болести 3, разне 
болести 4. 

На иницијативу Просветног одсека Среског народног одбора у 
школи је одржан шестомесечни домаћички курс на коме је било 20 
девојака, којим су руководиле учитељице Домаћичке школе из Пријепоља 
Јелена Пјановић и Десанка Ђукић. Полазнице су обучаване у одржавању 
хигијене, спремању јела, кројењу, шивењу, облачењу, неговању деце и 
другим практичним пословима.

У оквиру Месног културно-уметничког друштва ученици су у школи 
припремили седам приредби. Посебна пажња је посвећивана омладини 
која се често окупљала у школи. Те године на среској смотри активности 
омладине, актив омладине из Ивања је био најбољи у Срезу.

Почетком 1951. године покренута је широка акција да Муслиманке 
скидају зар, фереџу. Није било отпора овој акцији.

Али, неки још увек нису допуштали женској деци да похађају школу. 
Не ретко учитељи су морали писменим путем да траже од Месног народ-
ног одбора Ивање да приморају родитеље на извршење ове обавезе.

У селима Горње и Доње Бабине такође су вођене акције на сузбијању 
неписмености. У јесен 1948. године извршен је попис неписмених у овим 
селима. Утврђено је да на овом подручју има 65 неписмених мушкараца 
и 165 жена. Планом описмењивања су обухваћени неписмени рођени 
између 1904 и 1936. године.

Педесетих година Главни одбор Црвеног крста Србије је, у једном 
броју школа организовао двогодишње здравствено-просветне течајеве 
за сеоску женску омладину. У току двогодишњег трајања, извођена је 
настава из следећих предмета: Улога народа у здравственој делатности, 
Основни појмови из анатомије и физиологије, хигијене и епидемиоло-
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гије, Прва помоћ, Исхрана и задаци Црвеног крста у друштву. Настава је 
извођена у току школске године, три дана недељно, а у јуну су обављани 
испити. Полазнице које су положиле испит, добијале су сведочанства 
Црвеног крста оверена од стране школе. Предавачи су били просветни 
радници школе.

При школи су организовани и повремени курсеви. Током септембра 
и октобра 1956. године у организацији ове школе и Женске занатске 
школе из Пријепоља, радио је једномесечни курс за припремање зимни-
це и хране. Курс је похађало око тридесетак млађих жена и девојака. 
Такође, у сарадњи са Женском занатском школом, организован је троме-
сечни курс шивења и кројења. Бабинска школа са својим учитељима 
била је расадник добрих ђака и радника, угледних домаћина. Код учени-
ка је развијана љубав према раду и изграђивању естетског укуса. Заједно 
са ученицима је уређивано школско двориште, сађено воће, гајено цвеће, 
одржаван врт, помагано је спремање хране у ђачкој кухињи – све у сврху 
стварања трајних навика за лепо и корисно. Личној хигијени и хигијени 
школских просторија поклањана је велика пажња: да ли су опране руке, 
посечени нокти, да ли су чисте уши, врат и глава. Приликом уласка у 
учионицу брисане су ноге о дрвене брисаче или „четину“ насечену у 
оближњој шуми. Учитељица је са ђацима трећег и четвртог разреда чис-
тила, рибала и мазала подове „олајем“ који су апсорбовали прашину која 
се и поред свих превентивних мера стварала од ученичке обуће. Код 
ученика је стварана навика да у клупама седе усправно како не би дола-
зило до кривљења кичме. Ученице су учествовале у припремању хране у 
ђачкој кухињи, сервирању хране. Ради обезбеђења средстава за школску 
кухињу и давања помоћи сиромашним ученицима да би могли ићи на 
екскурзију, брани су шипурци, плодови клеке, сакупљан кромпир на 
њивама, сађене борове саднице.

У Основној школи у Сељашници током 1948/49. године, поред редо-
вног рада на извођењу наставе, учитељи су радили на одржавању течаје-
ва за описмењавање неписмених лица. Организован је виши просветни 
течај. У току године описмењено је 45 полазника на нижем и 35 на вишем 
течајном испиту. На просветно–културном плану организовано је пет 
приредби. Друштвено користан рад је био свакодневан. Радило се често 
до касно у ноћ.

На иницијативу ЦК КП Србије, Савет за народно здравље и социјал-
ну политику НР Србије, уз помоћ Института за здравствено просвећи-
вање, Црвеног крста и Главног одбора АФЖ-а, припремио је велику 
здравствену акцију која је у јулу 1952. године спроведена у милешевском 
крају. Циљ акције је био здравствено и културно просвећивање народа.

Екипу за сваки срез сачињавали су: лекар, који је уједно и стручни 
руководилац екипе, апсолвенти медицине, бабице и вредне домаћице. У 
срезовима су екипама прикључивани месни хигијеничари и учитељице 
просветно–домаћичких течајева. За извођење ове велике акције Савет за 
народно здравље и социјалну политику обезбедио је путне трошкове и 
дневнице за чланове екипа. Опрему је дао Црвени крст: санитетски 
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материјал, обућу, а екипе је пратила и кино апаратура Института за при-
казивање здравствених филмова. Поражавајући су били резултати о 
стању личне хигијене. Деца су била обучена и обувена прилично оскуд-
но, са чарапама од оштре вуне, девојчице без гаћица, са кошуљицама од 
грубог платна, са наслагама прљавштине на телу услед ретког купања. 
Од прегледане деце нађено је да 75% болује од паразитарних болести. Од 
3.997 кућа, свега 727 има хигијенски тоалет, 2.294 полухигијенске и нехи-
гијенске, а 976 кућа уопште нема тоалета.

Нарочита пажња је била посвећена просвећивању мајки, исхрани 
деце, асанацији терена, подизању хигијенских нужника, чесама, бунара. 
Домаћице, чланови екипа су конкретним примерима училе кувању, 
прању, пеглању. Бабице су поред прегледа трудница, давале савете мајка-
ма о исхрани и нези деце. Лекари, руководиоци екипа, су прикупљали 
податке о смртности и рађању деце, предлагали мере за побољшање 
здравственог стања деце, указивали на потребе изолације заражених од 
туберкулозе и других болести од здравих. Екипа је обишла 4.578 домова, 
лекарски прегледала 1.190 лица и скоро у свим селима поред појединач-
них савета, одржала 98 предавања из области здравственог просвећи-
вања на којима је присуствовало 4.218 лица. Екипе су биле добро при-
мљене од народа.

Велика заосталост нашег села огледала се и по томе што се већина 
болесника касно обраћала лекарима, тек када се испроба читав низ раз-
них бабских и врачарских „лечења“. Разна празноверја су тровала народ. 
На пример, уколико се неки странац поигра дететом, дете се одмах нама-
же угљем. Беба се купала хладном водом, негде чак и снегом да би била 
отпорна. Купала би се ван куће, да не би пала кап воде на патос, ради 
напретка у кући. Што је често доводило до запаљења плућа, која је била 
чест узрок смртности новорођенчади. Женском новорођенчету је пупак 
сечен српом, да би била добар жетелац, а везао би се вуном да би била 
добра преља. Мушком детету је пупак сечен косом да би био отпоран и 
добар косач.

Народни одбор среза је на својој седници, поводом изношења овак-
вих резултата, донео одлуку по којој се сматра прекршајем и казниће се 
по 3.000 динара ако се у датом року не изврши радња чијим се неизвр-
шењем угрожава здравље укућана и околине. Према овој одлуци свако 
домаћинство је било обавезно да изгради прописан тоалет, да обавезно 
одржава чистоћу дворишта, да кречи све просторије у којима се борави 
и у којима се држе животне намирнице. Вашљивост и присуство стеница 
и бува сматрано је прекршајем и строго је кажњавано. Ова одлука 
Народног одбора среза је имала своје оправдање, јер су издвајане велике 
суме новца за лечење. Само у Милешевском срезу је издвојено око 14 
милиона динара за те сврхе.

У послератним акцијама културног и здравственог просвећивања 
народа, нарочито женске популације, постојале су многе препреке. 
Убеђивање омладинки и њихових родитеља у корисност курсева за 
здравствено и културно просвећивање, неповерење родитеља, отпор 
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према новом, кочиле су напредак. Недостаци, попут малог броја посети-
лаца, нарочито млађих жена и девојака, неангажовање довољног броја 
људи на просвећивању, из године у годину су се искорењивали.

Ипак, ови курсеви су представљали основни облик систематског 
здравственог просвећивања омладине и широких народних маса.
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