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У јесен 1915. војске Централних сила су наишле на српско становни-

штво у веома тешком здравственом стању. У ратним условима појавиле су 
се многе болести, често и у облику епидемије. Окупациона власт је била 
приморана да организује здравствену заштиту српског становништва, као и 
својих војника и чиновника.1 Због алармантне здравствене ситуације, окупа-
тори су почели да предузимају мере ради сузбијања разних болести. Војна 
власт је наредила да се одштампају плакати, којима је становницима обја-
шњено какве мере треба да предузима ради предупређивања болести.2 Дру-
га мера билa је постепено увођење вакцине против одређених болести. И 
поред свега учињеног, до видљивијих резултата у заштити здравља станов-
ништва дошло је тек половином 1916. године.3 

У Војно-генералном гувернману здравствена заштита спровођена је 
у разним здравственим установама: болницама, амбулантама и приватним 
лекарским ординацијама. Лекови неопходни током терапије набављани су у 
                                                 

1 Српска штампа у избеглиштву је забележила: „Првих дана по паду наше земље у роп-
ство здравствено стање је било врло рђаво. То је долазило, једно, услед нередовних прилика које 
су биле овладале после повлачења наше војске, а друго, због тога што је народу оскудевала свака 
лекарска помоћ и нега, јер се непријатељ не хте смиловати ни на јадно стање изнемоглих и обо-
лелих наших људи. Доцније, кад су се прилике биле колико толико сталожиле и благодарећи жи-
лавости и челичности грађе нашега живља, стање се нешто мало поправило, али су болести у 
грудима узеле великога маха, и то поглавито због недовољне хране коју је непријатељ на све мо-
гуће начине одузимао од народа“. (Стање српског живља у Србији у ропству, Ратни дневник, бр. 
82, 23. март 1917). 

2 Наредбом од 19. фебруара 1916. о отклањању и сузбијању заразних болести одређене 
су болести које су се обавезно морале пријавити надлежним органима власти. То су биле колера 
азијатска, трбушни тифус, срдобоља, пегавац, повратна грозница, богиње, шарлах, дифтерија, 
епидемично кочење врата, лепра, грозница после порођаја, египатско запаљење очију (трахом), 
беснило или повреда од уједа бесом оболелих или сумњивих животиња. У наредби, коју је пот-
писао генерални гувернер Салис-Севис, било је наглашено: „Ako se kakva bolest, koja u prvom od-
seku nije naznačena, pojavi pod znacima i okolnostima koji izazivaju strahovanje da se ona može širiti 
na opisan način i u većem obimu, može vojna gubernija naredbom takvu bolest podvrgnuti dužnosti pri-
jave za određeno vreme i za određene bolesti“ (Zbornik zakona i naredaba c. i k. Vojne uprave u Srbiji, 
Beograd 1918).  

3 У Србији од 6. августа до 2. септембра није забележен ниједан случај колере. Од пе-
гавца је оболело 6 особа, трбушног тифуса 167, од којих 41 војник, 21 ратни заробљеник, а оста-
ли грађанског реда. У овом периоду наступило је повећање броја полних болести (Zarazne bolesti 
u Srbiji, Beogradske novine, br. 217, 19. septembar 1916, 2).  



 

 
 
 

 
 

 

30 
апотекама. У градовима, окружним и среским местима, као и у бањама и ле-
чилиштима, постојале су болнице за цивиле и војнике. Војне болнице наста-
ле су углавном тако што су српске цивилне болнице проглашаване за војне. 
У 1916. години болнице нису постојале ни у свим окружним центрима. Ра-
диле су болнице у Београду, Чачку, Ивањици, Краљеву, Рашкој, Горњем 
Милановцу, Аранђеловцу, Тополи, Крагујевцу, Брусу, Јагодини, Крушевцу, 
Шапцу, Пожеги, Ужицу, Ваљеву, Новом Пазару, Косовској Митровици и 
Пријепољу. Понекад је део зграде војне болнице са неколико соба уступан 
за лечење цивилног становништва. Болничко лечење коштало је три круне 
дневно. Уколико болесник или његова родбина нису имали довољно новца 
за лечење, плаћала је општина у којој је живео или надлежна окружна ко-
манда. Ради лечења, становништво је плаћало посебну таксу за негу и за-
штиту. У болницама је вођена евиденција болесника ради наплаћивања ле-
чења, са подацима о имену, занимању и старости болесника, имену и зани-
мању родитеља или супруга, трајању и цени болничког лечења. Болничке 
трошкове требало је надокнадити у року од осам до десет дана.4 Када је тре-
бало примити цивиле, из болница су често апеловали да се упућују само 
најтежи случајеви. Ово открива да су болнице биле у тешкој финансијској 
ситуацији и да су трошкови болничког лечења били много већи од вредно-
сти која је наплаћивана корисницима услуга. Мали број из масе окупираног 
становништва имао је довољно новца за болничко лечење. Због тога су кри-
вили окупациону власт да је лицемерна, а један савремени сведок је сматрао 
да је „болница ту више ради угледа него ради искрености“, јер су лечили 
људе које су „за сваку трицу“ могли убити, а да је такво лечење „само један 
начин убијања, хуманији“.5 

У већим градским насељима, која су била седишта округа и срезова, 
радиле су амбуланте, чији су рад дотирале општине. Сиромашно становни-
штво лечено је бесплатно у општинским амбулантама. Већина припадника 
ранијег средњег слоја, који су у рату осиромашили, није имала довољно но-
вца да би могла платити амбулантно лечење. Отуда је окупациона власт на-
меравала да и овој групи људи омогући бесплатно лечење. 

Апотеке су биле под управом Санитетског одељења Гувернмана. По 
подацима пуковника Керхнавеа, од 55 апотека, колико је пре рата постојало 
у аустроугарској окупационој зони, рад није обновило 36.6 Ранији власници 
апотека су делом били у избеглиштву, а делом у интернацији. Стога је војна 
управа 2. фебруара 1916. донела одлуку о преузимању апотека без власника.7 

У Директивама за политичку управу на простору Војно-генералног 
гувернмана у Србији детаљно је одређено ко може бити лекар. У војним 
болницама радили су аустроугарски војни лекари, а у цивилним, по прави-
лу, српски лекари под контролом аустроугарских колега. У Директивама је 
одређено да у сваком граду који је био седиште округа постоји окружни ле-
                                                 

4 Arhiv Hrvatske, Zagreb, Zapovjedništvo okruga Kruševac, fasc. 1, izveštaj br. 206, 
Kruševac, 17. septembar 1916. 

5 Bogdan Krekić, Kroz Srbiju i Rumuniju sa austrijskom vojskom 1916–1918, Sarajevo 1919, 59. 
6 Hugo Kerchnawe, 223. 
7 Архив Србије, Војно-генерални гувернман, IX/2. 



 

 
 
 

 
 

 

31 
кар, а у седиштима срезова срески лекар. Ови лекари радили су као државни 
чиновници које је окружна команда постављала и отпуштала са посла. Ци-
вилно становништво лечили су окружни и срески лекари српског порекла 
под контролом аустроугарских.8 Ови лекари били су обавезни да бесплатно 
лече војнике и ратне заробљенике, учествују у раду судско-лекарских коми-
сија, бесплатно прегледају лешеве и лече проститутке, објаве сваки случај 
откривања инфективних обољења, надзиру спровођење дезинфекционих 
мера и бесплатно лече сиромашне у срезу. У амбулантама су запошљавани 
само српски лекари за које се знало да нису били политички ангажовани, 
што је проверавало Политичко одељење Гувернмана. Постављење на посао 
било је привремено и само у оним местима где је била смештена аустроу-
гарска војске и где су могли бити под контролом аустроугарских војних ле-
кара.9 Број српских лекара који су радили у Гувернману био је занемарљиво 
мали. Они су доста страдали у првим ратним годинама. Само у 1914. и 
1915. години, по подацима савременице догађаја, од заразе је умрло 150 ле-
кара, односно 35% од укупног броја.10 У последњој ратној години у Гуверн-
ману је радило преко 80 српских лекара.11 

У Београду је за време окупације радило највише здравствених уста-
нова: две војне болнице, Брчко у Бирчаниновој улици, и Брин, цивилна бол-
ница у Видинској улици, Гинеколошки завод, Душевна болница и Завод за 
глувонеме. У граду је постојала и санитетска служба, као и приватне лекар-
ске ординације, у којима се углавном лечило цивилно становништво. 

О здравственом стању становника Београда писао је, непосредно по 
завођењу окупационе управе, др Франц Цинер, штапски лекар аустроугар-
ске војске. У граду је беснела туберкулоза, како је лекар назвао „бич човје-
чанства“. Друга болест од које су се у великом броју разбољевали Београђа-
ни био је сифилис. У овом периоду раширио се и број оболелих од пегавог 
тифуса. Аустријски војни лекар одао је на крају својеврсну похвалу српским 
ратницима: „Тешко се може схватити, како је поред оволиких зараза, ово ста-
новништво ипак могло бити тако неоспорно храбро и способно за рат“.12 

У децембру 1915. становници српске престонице су у Beogradskim 
novinama упозорени да одржавају личну хигијену и чистоћу просторија у 
којима живе. Такође су им дата упутства о заштити од заразних болести. Ра-
ди спречавања зараза, градски санитет је установио одељење за дезинфек-
цију старих ствари намењених продаји.13 Током 1916. године у општини 
града Београда организовано је санитетско одељење. У санитету су радила 
прво седморица, а потом су запослена још тројица лекара, тако да их је 
укупно било десеторица: др Ћира Панић, В. Ђорђевић, М. Цермановић, С. 
Марковић, В. Димитријевић, Ј. Кујачић, М. Протић, Љ. Ђурић, Б. Пијаде и 
                                                 

8 „Srpski lekari imaju veliki uticaj na narod, pa otuda njihov rad treba kontrolisati. Gde se po-
javi najmanja politička sumnja, lekara treba odmah uhapsiti i materijal dostaviti Guvernmanu“, одређе-
но је у Директивама.  

9 Директиве. 
10 Славка Михајловић, Облаци над градом, Београд 1955, 145. 
11 U sanitetskoj službi, Beogradske novine, br. 29, 31. januar 1918, 2. 
12 C. I  kr. Rezervna bolnica „Brno“ u Beogradu, Isto, br. 240, 12. oktobar 1916, 1. 
13 Dezinfekcija starih stvari, Isto, br. 21, 23. januar 1917.  



 

 
 
 

 
 

 

32 
М. Миодраговић. Ради пружања лекарске помоћи, град је прво подељен на 
пет, а затим на седам лекарских рејона. Сваки рејон добио је по једног лека-
ра који је бесплатно лечио сиромашне грађане када је био позиван болесни-
ковој кући. Лекари су такође били обавезни да дежурају у општинској амбу-
ланти од 10 до 12 и од 16 до 17 часова. Током 1916. лекарска помоћ у амбулан-
ти пружена је 10.269 пута, а учињене су 2.632 посете код болесника у кући.14 

У јулу месецу исте године Гувернман је донео Нацрт о уређењу и 
службеним односима у грађанским амбулантама у Београду. Град је поде-
љен на три среза, а у сваком су радила по три лекара. У првом срезу лекар-
ску службу су обављали др Пантић, др Селаковић и др Кушаковић, у дру-
гом др Николић, др Секулић и др Викторовић, а у трећем др Николић, др 
Прендић и др Протић.15 У току 1916. године општински санитет извршио је 
629 дезинфекција. Ради побољшања квалитета исхране отворен је Завод за 
испитивање животних намирница, чији је управник био др Александар Зе-
га. За контролу клања здраве стоке постављен је марвени лекар Алекса 
Поповић.16 

О ситуацији у Београду током године, савременица, лекар по образо-
вању, забележила је: „У Београду је стање очајно. Међу децом је завладала 
велика епидемија шарлаха и дифтерије, а код одраслих тифус и запаљење 
плућа. Све ове болести углавном се завршавају катастрофално. Лекова нема 
у довољној мери. Уколико их има, народ не може да их купи, јер нема нова-
ца. Болесници леже по хладним собама, а исхрана је врло слаба“.17 По овим 
белешкама, у граду је 15.000 људи боловало од туберкулозе, а помоћ им се 
није могла пружити због слабе и нередовне исхране и лоших стамбених 
услова. По подацима грчког лекара Наскидова, у граду је владала колера, а 
осим разних болести, људи су често умирали и од глади.18 Санитетско оде-
љење Среске команде града Београда сачинило је извештај о раду и здрав-
ственом стању у Београду у првој половини 1916. године чији је део била и 
табела о укупном броју умрлих у граду од почетка јануара до краја јула те 
године. Морталитет је био изузетно висок. За првих шест месеци умрло је 
1057 особа, највише од туберкулозе, 313 особа, односно око 30% од укуп-
ног броја умрлих. Окупациона власт је више пута урадила елаборате у који-
ма је анализирала здравствено стање становника српске престонице. Разло-
ге за велики број заразних болести налазила је у лошим животним услови-
ма. У анализама је посебно указано на опасност од „вирулентних болести“: 
колере, пегаве грознице, богиња, трбушног тифуса, дизентерије, запаљења 
слезине, паратифуса, шарлаха, дифтерије, трахома, заушки и лепре.19 

Током 1916. лекари су у Београду почели да отварају приватне орди-
нације и приватна пракса је постојала до краја окупације. Др Букић Пијаде, 

                                                 
14 Rad beogradskog opštinskog odbora od 1. januara do 31. decembra 1916. godine, Isto, br. 190. 
15 Rad gradskog saniteta, Isto, br. 67, 20. april 1916. 
16 Rad beogradskog opštinskog odbora od 1. januara do 31. decembra 1916. godine, Isto, br. 190. 
17 С. Михајловић, н. д., 161. 
18 АС, Министарство иностраних дела, Политичко одељење, 1917, Срб., досије VI, фасц. 

X/489. 
19 АС, ВГГ, XX/384, 1916. 



 

 
 
 

 
 

 

33 
лекар специјалиста за женске болести и порођаје, или савременим језиком 
речено, специјалиста гинекологије и акушерства, поново је отворио приват-
ну ординацију у Коларчевој улици.20 

Наредне, 1917. године у граду је проширивањем и преуређењем 
отворено још неколико здравствених установа: Епидемијска болница, Мо-
билни епидемијски санаторијум, Зубна амбуланта и Завод за ортопедију.21 
Без обзира на толики број здравствених установа, те године умрло је 1890 
особа, 908 мушкараца и 982 жене, односно, 4,2% предратног становништва 
града. Од заразних болести умрло је 138 особа, и то од трбушног тифуса 3, 
дифтерије 52, богиња 4, маларије 9, сифилиса 2, дифтеритиса 8, великог ка-
шља 17, тетануса 36 и туберкулозе 7 особа.22 Највише умрлих било је у 
априлу, 223 особе (95 мушкараца и 128 жена), августу 222 (98 мушкараца и 
124 жене) и марту 208 (114 мушкараца и 94 жене). Најчешћи узрок смрти 
биле су, судећи по извештају санитетског одељења Војно-генералног гу-
вернмана за 1917. годину, срчане тегобе (247), хроничне болести срца (131), 
запаљење плућа (113), артериосклероза (86), нефритис (71), инфаркт (68) и 
малигна неоплазма (48). Три мушкарца и једна жена извршили су самоуби-
ство. Анализа пописа умрлих по полу показује да је за време окупације од 
срчаних тегоба, хроничних болести срца, различитих облика инфаркта и ма-
лигне неоплазме умрло више особа женског пола. Од запаљења плућа и не-
фритиса умрло је више мушкараца, док је број преминулих од артериоскле-
розе био исти. 

Ни у последњој ратној години није дошло до сузбијања болести. У 
Београду је само у јуну 1918. умрло 140 особа, 23 а и у следећем месецу исте 
године било је 118 смртних случајева.24 

У Београду су у војним и цивилним болницама радили лекари из 
Аустро-Угарске и српски лекари. На списку направљеном у Војно-генерал-
ном гувернману налазе се имена 23 лекара, запослених у болницама Брчко, 
Брин и цивилној болници у Београду. У војној болници Брчко су, између 
осталих, радили Јозеф Цар, Тибор Салац, Бела Молнар, Франц Цеман и Па-
ул Глазер. У болници Брин радили су Јулијус Зус, Артур Хелер, Паул Домо-
тер и Ладислаус Матоли. У цивилној болници у Видинској улици, по писа-
њу савременице, радили су српски лекари који су били у заробљеништву. За 
управника болнице постављен је потпуковник др Јован Данић, а за шефа 
Хируршког одељења др Живота Јанковић. На Интерном одељењу радили су 
др Ћира Панић и др Стева Вукотић.25 У граду је лекарску праксу, поред вој-

                                                 
20 Ljekarska vijest, Beogradske novine, br. 51, 4. april 1916.  
21 Iz današnje Srbije, Isto, br. 88, 31. mart 1917.  
22 АС, ВГГ, IV/24. 
23 Од заразних болести умрле су 3 особе, артериосклерозе 11, туберкулозе плућа 55, за-

паљења мозга 5, запаљења плућа 5, срчане мане 12, запаљења бубрега 3, катара црева 6, мождане 
капи четири, опаких израштаја четири. Један особа је извршила самоубиство (Zdravstveno stanje u 
Beogradu, Beogradske novine, br. 202, 30. jul 1918, 2). 

24 Од тифуса је умрла једна особа, од дизентерије 3, туберкулозе 41, упале плућа 38, ста-
рачке изнемоглости 5, артериосклерозе 6, срчане мане 11, мождане капи 7 и од злих израштаја 
седам (Zdravstvene prilike stanovništva Beograda u julu 1918, Isto, br. 221, 17. avgust 1918, 2). 

25 С. Михајловић, н. д., 142. 



 

 
 
 

 
 

 

34 
них лекара, обављало и 27 српских лекара.26 Радили су и школски лекари: 
др Јосип Марошевић као лекар дечјег азила на Топчидеру и Пољопривредне 
школе на Бањици,27 др Богосав Завађал лекар за ученике Трговачке акаде-
мије и др Наталија Николајевић-Давидовић лекар за ученице исте школе.28 

У граду је постојало неколико апотека. Доктор Наскидов сведочио је 
да је у Београду поново отворена Кушаковића апотека у којој су радили 
аустријски војни апотекари, а апотекар Сима Протић радио је извесно време 
у војној болници, па је потом интерниран.29 

У градским насељима која су била седишта округа углавном су по-
стојале здравствене установе: болнице, амбуланте и апотеке, преко којих је 
остваривана здравствена заштита становника. У Смедеревској Паланци по-
стојала је болница, а у Смедереву апотека, коју је држао Гедеон Радуловић 
„из прека“.30 У Смедeреву су радили окружни и срески лекар.31 Поправком 
већих и мањих зграда направљено је довољно простора за рад болнице за 
инфективна обољења, јавно купатило и просторије за дезинфекцију. У гра-
довима Смедеревског округа забележени су случајеви дифтерије, грознице 
и тифуса.32 Почетком последње ратне године у округу су харале заразне бо-
лести, посебно трипер и сифилис, у мањој мери маларија. Од 35 особа обо-
лелих од трипера чак 22 су умрле.33 По каснијим изворима, у Смедереву је 
током окупације постојала војна болница. У граду су радили немачки вој-
ни лекар, два болничара и седам медицинских сестара. У округу су радила 
још три среска лекара, а један српски цивилни лекар придодат је среској 
команди.34 

У Крушевцу је постојала окружна болница са 55 кревета, у којој су 
се лечили војници и цивили. Болница је отворена у приватној кући, будући 
да нова болничка зграда није била завршена, иако је њена градња започета 
десет година пре рата. Била је то модерна зграда дигнута до крова, али је 
рат омео завршетак радова. За време окупације власт је наставила градњу 
болнице, а као посебан проблем појавило се увођење воде, струје и грејања. 
У округу је током 1916. радио само један лекар, окружни физикус др Бота.35 
У 1918. години коришћене су три зграде за лечење оболелих, а од половине 
1917. радила је „кратко време“ зубна амбуланта у хотелу „Мађарски краљ“. 
Војници су бесплатно лечили зубе, док су цивилима наплаћиване услуге. 

У Крагујевцу је 1915. беснела епидемија тифуса, пегаве грознице и 
колере. У граду је за време окупације радила окружна болница. Цивилни 
болесници који су се лечили у овој болници били су обавезни да команди 
                                                 

26 АС, ВГГ, IV/8, Брошура-статистички годишњи извештај окружне команде града Бео-
града за 1917.  

27 Исто, VIII/600, 5. јун 1916, N. 6591. 
28 Исто, XVIII/629, 14. март 1918, Nr. 12. 
29 АС, МИД; ПО, 1917, Срб., досије VI, фасц. X/489. 
30 Божидар Николајевић, Под Немцима, Београд 1923.  
31 АС, ВГГ, XVIII/487, 11. јул 1916; Исто, XX/90, 7. децембар 1917, Nr. 161. 
32 Исто, IV/25. 
33 Исто, XVIII/605, 5. јануар 1918; Исто, IV/18, 9. фебруар 1918. 
34 Исто, XX/410. 
35 Архив Војноисторијског института, пописник 7, кут. 78, фасц. 4, бр. 25, Обавештајна 

станица Крушевац, 25. фебруар 1916. 



 

 
 
 

 
 

 

35 
болнице плате лечење, исхрану и становање (дневно по три круне и увек де-
сет дана унапред).36 Град је био подељен на два рејона и сваки је имао по 
једног лекара. У општинској амбуланти стално је дежурао лекар који је бес-
платно прегледао градску сиротињу. Општина је трошила 7.000 круна годи-
шње на лекове за сиромашне суграђане.37 У свим среским местима радили 
су срески лекари.38  

И у Ужицу је постојала окружна болница. У почетку војне управе у 
граду су владали богиње, тифус и пегава грозница. По извештајима окру-
жног команданта, проценат смртности одојчади био је неочекивано низак за 
тадашње прилике, око 2%.39 У 1917. години знатан део војника боловао је 
од тифуса и колере, а мањим делом и од полних болести. Окупациона власт 
је зато планирала изградњу нове зграде за цивилну болницу.40 

За време окупације радила је и окружна болница у Шапцу. У јануару 
1916. на болничком лечењу је била 71 особа (51 мушкарац и 20 жена). Ста-
новништво је боловало од бронхитиса, катара, реуме, анемије услед недо-
статка соли. Било је и болесних од туберкулозе, а у извесном временском 
периоду колера је добила размере епидемије.41 У Шабачком округу постоја-
ле су две болнице – окружна у Шапцу и среска у Лозници, са укупно 160 
кревета, што значи да је на један болнички кревет долазило 1.000 становни-
ка. Део болничких зграда користила је војска. У округу је радило седам ле-
кара, један окружни и шест среских и два болничара, односно један лекар је 
лечио 1.600 становника. Медицинске сестре су углавном биле из Двојне мо-
нархије, јер се сматрало да српске „немају довољно образовања“. У овом 
округу полне болести биле су у највећем порасту, а шириле су се проститу-
цијом. Проституција је, по оцени окупационе власти, била под контролом 
полиције, а у округу је било 120 регистрованих проститутки, које су ишле 
на здравствену контролу два пута недељно. Од инфективних болести биле 
су раширене маларија и дизентерија, а од дечјих болести дечја туберкуло-
за.42 Болнице нису могле да приме све болеснике, поготову у зимским месе-
цима, па су окупационе власти размишљале о проширивању појединих бол-
ничких одељења. Здравствено стање војника и становника војна власт је 
оценила повољним. У априлу 1918. наступила је мања епидемија пегаве 
грознице. Полне болести су и даље биле јако раширене, без обзира на то 
што је проституција била „под контролом“.43 У јуну су у Шапцу радиле две 
болнице са, како је у извештају оцењено, довољно лекара и болничара. Ци-
вилно становништво је посебно патило од туберкулозе, и то најчешће ту-
беркулозе костију.44 

                                                 
36 АС, ВГГ, XX/369. 
37 Исто, VIII/815. 
38 Исто, XVIII/251. 
39 Исто, VIII/815. 
40 Исто, VIII/251. 
41 Исто, XX/410. 
42 Исто. 
43 Исто, XX/89, 18. септембар 1917, Nr. 770/17. 
44 Исто, XVIII/416, Nr. 107/1. 



 

 
 
 

 
 

 

36 
У Чачку је радила окружна болница, у којој су лечени војници и ци-

вили. Лекарског особља није било довољно. Запослени лекари углавном су 
школовани у Русији, Аустро-Угарској и Швајцарској. Током 1917. у Чачан-
ском округу највише је било особа болесних од полних болести, а честе су 
биле и дечје болести, посебно код одојчади.45 Доктор Мецл, окружни лекар, 
јавио је 1918. године Гувернману да је болница добро дотирана. Једини про-
блем је што су лекари због малог броја преоптерећени послом. У окружној 
болници у Чачку радили су и српски лекари, који су највећим делом школо-
вање завршили у Аустро-Угарској. Болничарки је било довољно, али углав-
ном са праксом из рата. Најопаснија болест у округу био је пегави тифус, а 
потом и дифтерија и маларија. Полне болести су биле раширене и др Мецл 
је сматрао да се могу савладати само ако се ради систематски и свеобухват-
но, одбацујући предрасуде и уводећи лекове без финансијског ограничења. 
Регистроване проститутке биле су под лекарском контролом, али је била ве-
ома раширена тајна проституција.46 

У Ваљеву је за време ратних операција током 1914. и 1915. године 
радила највећа војна болница српске војске. По успостављању окупационе 
власти, видело се да су српски лекари делом помрли, заражени болестима 
својих пацијената, делом избегли и да је болница остала без средстава а 
апотеке у граду скоро празне. За време окупације, у граду је постојала војна 
болница са 15 лекара и 12 болничарки. У Ваљеву је радио и окружни лекар, 
а у срезовима Ваљевског округа срески лекари. У округу је радило неколи-
ко апотека: две апотеке у Ваљеву и по једна у Убу, Мионици и Обреновцу. 
Апотеке су биле под војном управом, а као апотекари радили су српски гра-
ђани. За преглед цивилног становништва отворена је амбуланта у Ваљеву, а 
трошкове њиховог лечења надокнађивала је општина. Пријем цивила у вој-
не болнице био је ограничен само на два случаја: несрећан случај и немо-
гућност транспорта.47 

У градским насељима три јужна округа била је слична здравствена 
организација. У окружним местима Косовској Митровици, Новом Пазару и 
Пријепољу постојале су цивилне и војне болнице. У Митровици на Косову 
током 1916. године отворена је цивилна болница под војном управом, која 
је имала 21 кревет.48 У граду је у јесен исте године радила војна болница са 
300 и цивилна болница са 50 кревета. Цивилни лекар био је др Петровић, а 
лекарка за муслиманске жене Фрида Френкел.49 Становништво се најчешће 
разбољевало од инфективних болести. У округу су владале бројне дечје бо-
лести и осећао се недостатак млека, услед чега је била велика смртност 
одојчади. 

У Пријепољском округу постојале су три импровизоване среске бол-
нице у Пријепољу, Сјеници и Тутину, са укупно 40 лежајева, у којима су ра-

                                                 
45 Исто, XVIII/416, 9. јун 1918. 
46 Исто, XX/79, август 1917, No. 391. 
47 Исто, XX/100, јун 1918. 
48 Исто, XX/410. 
49 Исто, VIII/173, 13. април 1916. 



 

 
 
 

 
 

 

37 
дила четири војна лекара. Војна апотека у Пријепољу је у исто време слу-
жила и за цивилно становништво.50  

У Новом Пазару постојала је инфективна болница, а цивилна и војна 
болница биле су спојене. Окружна команда у Новом Пазару предлагала је 
да се отворе војна, цивилна и инфективна болница, али је проблем био не-
довољан број лекара,51а вероватно и недовољно новца. Током 1918. у Новом 
Пазару је, осим постојеће, отворена и цивилна болница. Власт је одлучила 
да се у болницама отворе посебна одељења за становништво52 које се враћа-
ло из Турске, где су отишли после Балканских ратова, јер су „због религије“ 
били потенцијални носиоци бацила и пегаве грознице. У порасту је био број 
оболелих од туберкулозе због лоших услова становања, јер је и по двадесе-
так особа живело заједно, као и због нехигијенске и неквалитетне исхране. 
Распрострањене су биле и полне болести, посебно сифилис, у већем броју 
код цивила и неколицине војника.53 Године 1917. појавила се мања епиде-
мија пегаве грознице, па је ради њеног сузбијања војна власт наредила да се 
отворе купатила и станице за испитивање оболелих. Било је и случајева пе-
гавог тифуса због лошег квалитета воде за пиће.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Исто, VIII/851. 
51 Исто, XX/70. 
52 Пуковник Керхнаве је написао да је у болницама за муслимане исхрана била прилаго-

ђена захтевима њихове религије (H. Kerchnawe, Die Militarverwaltung in Serbien, u : Die Militarver-
waltung in den von den ostereisch-ungarischen Truppen besetzen Gebieten, Wien, 1928, 179). 

53 АС, ВГГ, XX/94, 9. јануар 1918, Nr. 30. 
54 Исто, XX/97. 



 

 
 
 

 
 

 

38 
Резиме 

 
У окупираној Србији аустроугарска војна власт је развила својевр-

стан систем здравствене заштите којим је било обухваћено целокупно ста-
новништво. За време рата, услед погоршаних услова живота, дошло је до 
појаве разних врста болести, које су често добијале облик епидемија. Оку-
пациона власт је била присиљена да ради очувања здравља војника и слу-
жбеника обнови рад здравствених установа у својој окупационој зони: бол-
ница, амбуланти, санитета и апотека у оној мери колико је то Гувернман 
могао да финансира. Цивили и војници лечени су у болницама и амбуланта-
ма. Недостатак новца условио је мали број здравствених установа. Отворена 
је укупно 21 болница, а амбуланте су постојале у градским насељима седи-
штима округа и срезова.  

Припадници трупа Двојне монархије лечени су бесплатно, односно 
њихово лечење је плаћала држава. Бесплатно су лечени и сиромашни циви-
ли у општинским амбулантама, а трошкове је сносила општина. За већину 
српског становништва болничко и амбулантно лечење је било скупо. Лека-
ри су били војни (из Аустро-Угарске) и цивилни (углавном српски) под кон-
тролом војних. Недостатак новца условио је недовољан број медицинског 
особља, лекара и медицинских сестара. Мали број апотека, њихова лоша 
снабдевеност и недовољан број медицинског особља утицали су на то да се 
за време окупације болести нису могле сузбити. Становништво је најчешће 
обољевало од заразних болести, туберкулозе и полних болести. Без обзира 
на извесне резултате у превентиви, систем здравствене заштите био је недо-
вољно развијен да у потпуности сузбије разне болести које су за време рата 
узеле маха. Пре би се могло рећи да је то био само покушај ублажавања 
драматичне здравствене ситуације. 

 


