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 Миодраг Јевтић, 
Небојша Станковић, 

 Милан Јовановић, 
  

С А Ж Е Т А К 

Завршетком Балканских ратова Србија је била потпуно исцр-
пљена. Током јула месеца 1914. године мобилисано је преко 400.000 
војника. Напад знатно моћнијег и опремљенијег непријатеља 
ишао је преко реке Дрине тако да су 1914. године све битке и во-
ђене у западној Србији. Церска битка (12–24. августа 1914) прва 
је савезничка победа у Првом светском рату. После тог пораза 
аустријске трупе су учиниле велики број зверстава о којима све-
дочe бројни извештаји страних посматрача. Санитетска опрема за 
мирнодопско и ратно доба никада у Србији није била на потреб-
ној висини иако је пре почетка Балканских ратова снабдевеност 
војних магацина била изузетно добра. Губици наше војске у Цер-
ској бици износили су 240 официра и 15.000 војника, а губици у 
бици на Руднику према наводима историчара Јеремије Станојеви-
ћа износили су 22.000 погинулих, 91.000 рањених и 19.000 заро-
бљених. Црвени крст је располагао са 20.000 кревета који су оста-
ли од претходних ратова али као што говоре цифре о броју рање-
них на почетку сукоба минимални број потребних постеља изно-
сио је преко 100.000. Врхунски резултати српске ратне хирургије, 
поготово из Балканских ратова, нису били довољно запажени из 
два разлога: непосредно се надовезала општа катаклизма светског 
рата и дошло је до промена карактера ратне ране због промена у 
наоружању. У Балканским ратовима повреде парчадима гранате 
готово да није ни било јер су Турци тукли само шрапнелским зр-
нима. Развој артиљеријског наоружања са великим бројем фраг-
мената неправилног облика и различитих брзина, довео је до по-
јаве нових типова повреда. У то време у Ваљеву радило је свега 
26 лекара, и то само 10 са већом или мањом специјалном хирур-
шком спремом, а осталих 16 лекара, из Санитетског Одељења Вр-
ховне команде, били су заузети углавном административним по-
словима. Болница у Ваљеву имала је гранитне подове, а просто-
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рије за операције, превијање и рендген налазиле су се на једном 
спрату што ју је чинило делимично подесном за рад. Први рање-
ници у болницу почели су да пристижу 16. августа када су 
Аустријанци прешли Дрину код Шапца и кренули на Ваљево. 
Тријажу међу рањенима вршио је Др Аријус ван Тинховен који је 
тада био једини страни хирург у Ваљеву. Иако се према повреда-
ма главе заузимао активни принцип, повреде осталих делова тела 
нису у почетку рата третиране у складу са активним принципима. 
За повреде трбуха важили су принципи мирнодопске хирургије и 
Вон Бергмановое доктрине. У периодима кад није било ратних 
дејстава непокретност фронта имала је за последицу и стабилиза-
цију санитетских установа које су могле развити свој рад у много 
већем обиму што је водило бољој тријажи рањеника на завоји-
шту, где су лако рањени лечени и враћани у команде. Разорност 
повреда допринела је заузимању активнијег става у односу на 
збрињавање рањеника које се примењивало у ранијим ратовима, 
где су доминирале повреде пушчаним зрнима. 
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S U M M A R Y 
 

By the end of the Balkan Wars Serbia was completely exosted. Wit-
hin July 1914 more than 400 000 soldiers were mobilized. The attack by the 
significantly more powerful and better armed enemy came over the river 
Drina, so that in 1914 any battles were fought in the western part of Serbia. 
The Battlle of Cer, 12th to 24th August 1914, was the first victory of allied 
troops in World War I. After that defeat Austrian troops committed a gret 
number of atrocities witnesed by the numerous reports of foreign observers. 
Serbia has never been adequately equipped by medical outfit both for piece 
and war. We could say, however, that before the Balkan Wars military sto-
rehouses were quite well supplied. In the Battle of Cer, the losses of our 
army were 240 officers and 15.000 soldiers, while in the Battle of Rudnik 
according to the historian Jeremija Stanojević there were 22.000 killed, 
91.000 wounded and 19.000 prisoners. The Red Cross had 20.000 beds left 
from the previous wars, but as it was obvious by the numbers of the woun-
ded an the begining of the conflict, the minimally required beds were than 
100.000. High results of the Serbian war surgery , especially in the Balkan 
Wars, were not noticed enough due to two reasons – there came directly the 
general cataclysm of the world war provoking the change of the wound 
type due to the change in armament. During the Balkan Wars there were al-
most no injuries by pieces of shells since the Turks beated only by shrapnel 
bullet. The development of artillery containing numerous fragments of irre-
gular shapes and various speed brought about new types of injuries. At that 
time there were only 26 physicians at the town of Valjevo, out of whom 
only 10 had higher or lower surgical education, while the other 16 from the 
Health Department of the Suprime Command did mainly administration. 
The hospital at the town of Valjevo had granite floors, while the rooms for 
surgical operations, bandaging, and Rentgen imaging were at the same flo-
or, which was good. The first wounded were referred to the hospital on 
August 16 when Austrians crossed the river Drina near by the town of Ša-
bac and went to the town of Valjevo. Screening of the wounded was done 
by Dr Arius Van Tienhoven, the only foreign surgeon at Valjevo at that ti-
me. Althoug head injuries were treated using active principle, injuries of ot-
her body parts were not treated the same way at the begining of war. Injuri-
es of the abdomen were managed in accordance with piece time surgery 
and Van Bergman doctrine. In the periods without war actions there was 
stabilization of medical facilities and their normalized functioning, that was 
better screening of the wounded. Variety of injuries contributed certainly to 
taking an active attitude towards to the management of the wounded as in 
the previous wars in which the injuries by rifle bullets were prevalent. 
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Увод 

 
Завршетком Балканских ратова Србија је била потпуно исцр-

пљена. Ипак, 11 месеци после победоносних и крвавих ратова за 
ослобођење, атентат у Сарајеву послужио је Аустроугарској као 
повод да нападне Србију, иако веза Србије и атентатора никада 
није доказана (1, 2). Током јула месеца 1914. године мобилисано 
је преко 400.000 војника. Приспели обвезници су одмах подврга-
вани прегледу лекарских комисија: неспособни су враћани кућа-
ма или пуштани на боловање. Али њихов број није био велики, 
просечно је отпуштено 2% регрута. Примећено је да је било доста 
килавих,1 што се такође стављало на терет напорним сезонским 
радовима. (3)  

Напад знатно моћнијег и опремљенијег непријатеља ишао 
је преко реке Дрине тако да су 1914. године све битке и вођене 
у западној Србији. Церска битка (12–24. августа 1914) прва је 
савезничка победа у Првом светском рату. После тог пораза 
аустријске трупе су учиниле велики број зверстава о којима 
сведочe бројни извештаји страних посматрача. (4) Битка на 
Дрини (6. септембра до 11. новембра 1914) била је посебно те-
шка за српску војску, са пуно рањених и погинулих а посебно 
крваве борбе су се водиле око средњег тока Дрине, на Гучеву и 
Мачковом камену. Тиме је заустављена друга офанзива аустро-
угарске војске. Војвода Радомир Путник 3. септембра 1914. 
год. обавештава Владу: „... здравствено стање погоршава се 
сваког дана... постоји опасност да нам се оперативна војска 
__________ 

1 Заслуге што је килавост кoд регрута престала да буде разлог неспособ-
ности за војну службу припадају санитетском пук. др Роману Сондермајеру 
(1861–1923), који је рођен у Пољској, а Медицински факултет је  завршио у 
Кракову. Он је издејствовао да се војници са килом позивају у војну службу, 
оперишу а затим пусте кући на шест месеци да би затим били позвани да до-
служе свој војни рок. Постао је популаран међу војницима а потом и код гра-
ђана јер су увидели да се операције могу извести и без већих болова. Др Сон-
дермајер сматра се заслужним за унапређење Српског војног санитета. Оба-
вљао је најзначајније функције у оквиру санитета. На предлог др Суботића др Сон-
денмајер био је копредседник Првог састанка српских хирурга 22. и 23. XII 1907. 
Сахрањен је у Београду. 
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просто истопи, и да постане потпуно неспособна за сваку акци-
ју“. Колубарска битка (16. новембра до 15. децембра) омогући-
ла је да се непријатељ избаци из Србије. Губици наше војске у 
Церској бици износили су 240 официра и 15.000 војника, а гу-
бици у бици на Руднику према наводима историчара Јеремије 
Станојевића износили су 22.000 погинулих, 91.000 рањених и 
19.000 заробљених. (2) 

Српска ратна медицина и хирургија су у свим ратовима пра-
тиле своју нацију покушавајући да ублаже последице које сваки 
рат са собом носи.  

 
 

 
Сл. 1 – Пук.  др Лазар Генчић 

 
Др Лазар Генчић,2 начелник војног санитета у периоду 

1914–1915, наводи: „Овај рат нас је затекао са становништвом 
око 4.500.000 и са свега 450 лекара, рачунајући ту све укупно, и 
војне и грађанске лекаре, и старе и младе, и жене лекаре. Наша 
војска је брзо после мобилизације порасла на 500.000 људи. Нема 
примера у новијој историји, да је толика војска са тако мало лека-
ра пошла у рат, и да је толико становништво тако јако оскудевало 
у лекарима ... У земљи је било 90 разних болница, са преко 
100.000 болесничких постеља, а само на војишту радило је, поред 
баших лекара, још 200 страних лекара и око 500 школованих се-
стара“. (5) 
__________ 

2 Пук. др Лазар Генчић (1868–1942), завршио је студије медицине и специја-
лизацију из хирургије код проф. Гусенбауера у  Бечу. Kao начелник одељења једне 
од пет војних болница утицао је на развој хирургије у Србији крајем 19. века. У ра-
товима од 1912. до 1916. био је начелник санитета Врховне команде. Његов рад био 
је предмет оштрих критика, пре свега због неадекватних противепидемијских мера. 
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Табела 1 
Санитетско особље српске војске у почетку Првог светског рата (6) 

Категорија 
особља 

Лекари у 
оперативној 
војсци 

Лекари на 
војишту

Лекари у 
позадини 

распоређени

Лекари у 
позадини 
нераспоређ. 

Укупан 
број 

Активни наши 55 12 22 / 89 
Резервни наши 144 43 27 6 220 
Без чина наши 18 24 25 42 109 
жене лекари / 9 8 10 27 
Страни контрактуални 7 3 12 3 25 
Страни хонорарни / 66 43 / 109 
Хонорарне странкиње / 9 7 / 16 
Медицинари и лек. 
помоћници наши 

55 59 60 26 200 

Наше медицинарке / 5 4 4 13 
Укупно санит. особља 279 230 208 91 808 

У Првом светском рату, у периоду 1914–1915, од страних са-
нитeтских мисија биле су: четири руске мисије са 16 лекара, три 
грчке мисије, једна холандска, 14 енглеских3 и три америчке ми-
сије, које су имале (без руске и француске) 82 лекара и 429 бол-
ничара и другог особља. (7)  

Санитетска опрема за мирнодопско и ратно доба никада у 
Србији није била на потребној висини иако је пре почетка 
Балканских ратова снабдевеност војних магацина била изузетно 
добра. Начелницима санитета, када су тражили да се набави сани-
тетски материјал у већој количини, одговарано је „треба штеде-
ти“. Војсци је увек било примарно да набави оружје, топове, му-
ницију а санитетска опрема је таксирана на крају ако остане нов-
ца. Црвени крст је располагао са 20.000 кревета који су остали од 
претходних ратова али као што говоре цифре о броју рањених на 
почетку сукоба минимални број потребних постеља износио је 
преко 100.000. Ипак, хируршких инструмената, постељних ства-
ри и завојног материјала имало је у магацинима пред Први свет-
ски рат у релативно великим количинама и од најбољих светских 
произвођача иако је део опреме уништен у току Балканских рато-
__________ 

3 Почетком Првог светског рата, уз помоћ Шкотске федерације суфрожет-
киња, др Елзи Инглис (Elsie Inglis) основала је јединствену здравствену институ-
цију у историји медицине – Болнице шкотских жена (Scottish Women’s Hospitals 
– SWH). Др Инглис није само духовни лидер и организатор SWH, већ и покретач 
јединствене здравствене формације болница у медицини и историји. Био је то 
почетак хуманог покрета Лекари без граница – Medicines Sans Frontiers. (8) 
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ва. Посебно је било доста првог асептичног Утермеленовог завоја 
који је набављени из Холандије у великим количинама. Болнич-
ких шатора, одличног квалитета било је у довољним количинама 
за потребе у рату: за пољске болнице, завојишта и превијалишта 
у складу са прописаном формацијом. Велика оскудица била је у 
вати, али је иста тешком муком допремљена из Александрије. 
Пред евакуацију 1915. магацини Српског Црвеног Крста били су 
препуни. Само вате било је 126 тона. (9)  

Најчешће у немогућим условима и подносећи највеће жртве 
ратна хирургија је достизала светски врх.  

Ипак, врхунски резултати српске ратне хирургије, поготово 
из Балканских ратова, нису били довољно запажени из два разло-
га: непосредно се надовезала општа катаклизма светског рата и 
дошло је до промена карактера ратне ране због промена у наору-
жању. У балканским ратовима повреде парчадима гранате готово 
да није ни било јер су Турци „тукли“ само шрапнелским зрнима. 
(10) Развој артиљеријског наоружања са великим бројем фрагме-
ната неправилног облика и различитих брзина, довео је до појаве 
нових типова повреда (табела 2).  

Табела 2 
Врсте оружја којим су нанесене повреде војника превијених на завојишту 

Дринске дивизије II позива у периоду септембар – децембар 1914. године (3) 

 Пушка Топ Нож Свега 
Дринска I 49 26 1 76 
Дринска II 758 212 4 974 
Моравска II 66 18 2 86 
Комбинована 116 39 9 164 
Тимочка 62 24 / 86 
Шумадијска 10 4 / 14 
Укупно 1061 323 16 1400 
Проценат 75,79 23,07 1,14 / 
Аустријанци 112 105 / 217 

 

Из табеле 2 јасно се види да су повреде код готово четвртине 
рањених војника нанешене из тешке артиљерије која у Првом свет-
ском рату постаје доминантни облик наоружања зараћених страна. 
Разорност повреда свакако је допринела заузимању активнијег става 
у односу на збрињавање рањеника које се примењивало у претход-
ним ратовима где су доминирале повреде пушчаним зрнима.  
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Посебан проблем код ратних рана представљале су ране од 
такозваних распрскавајућих метака (слика 2), муниције која је ра-
нијим конвенцијама забрањена. Типична рана од таквог метка је 
мала улазна рана у ткиву. Али под њом се пројектил зауставља, 
распрскава и прави огромну излазну рану. Број војника рањених 
распрскавајућим мецима који доспеју до хирурга је мали, јер сва-
ка таква рана у пределу главе, груди, трбуха, а најчешће и надлак-
тице или натколенице, може да се сматра смртоносном. (11) 

    
Сл. 2 – Фотографије метака и схема забрањеног распрскавајућег зрна 

 
Пишући о страхотама рата у Србији Аријус ван Тинхофен, (12) 

холандски хирург, о распрскавајућим мецима пише: „Нема сумње да 
је аустроугарска војска навелико користила ову врсту муниције при-
ликом свог другог упада у Србију како би овим најмодернијим сред-
ством пропаганде средњоевропске културе натерала на ћутање један 
јуначки, храбри мали народ. Као додатни сувенир после свог другог 
дебакла у тој напаћеној земљи оставили су за собом пегави тифус“. 

На почетку Балканских ратова хируршки принцип био је у 
складу са Бергмановом доктрином о лечењу ратне ране (Ратна ра-
на је стерилна, инфекција је секундарног порекла, ратну рану не 
дирати, сондирати, ни хируршки обрађивати. Судбину ране одлу-
чује асептички завој и мировање. Примарна сутура ране. Фракту-
ре кости и зглобова стерилно завити и имобилисати у гипсу). Већ 
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на првом завоју по Утермелену, писало је је великим и читким 
словима „рану не дирај“ јер се, с правом, сматрало да се зараза 
уноси на првом месту нечистим рукама. У Балканским ратовима 
није преовладавао активни принцип према повредама већ се он 
постепено мењао. У то време је само за повреде лобање важио ак-
тивни принцип, а поступало се као са повредама у миру, па се 
сматрало погрешним ако се рана не ревидира и евентуално не 
трепанира. Само по себи се подразумевало да треба по могућно-
сти извадити пројектиле или кошчане иверке. Као важна контра-
индикација трепанације сматран је пролапс мозга. (13)  

Ипак, 1914. година носи печат веће активности захваљујући 
којој је дошло до бољих резултата. Како наводи Др Михаило Пе-
тровић:4 „Да ли су били добри резултати у односу на радне способ-
ности, то је засебно питање, јер је оно зависило од лечења у поза-
дини, које није увек било беспрекорно, јер поред добрих мисија, 
које су добро вршиле хируршки свој задатак, било је и хирурга 
сумњивих квалификација, који су у многоме штетили рањенику 
својом сувише великом радљивошћу, јер се нису умели да ограни-
че на најпотребније интервенције и стриктне индикације“. У одно-
су на избор приступа хирурзи су се на почетку Првог светског рата 
доминантно руководили конзервативном хирургијом: „где је у 
мирнодопској хирургији била индицирана најактивнија хирургија 
били смо до крајњих граница активни и при раду на фронту. У те 
случајеве рачунамо повреде абдомена и његових органа, повреду 
лобање, тешке повреде екстремитета и донекле саме груди“. (14) 
__________ 

4 Бриг. ђенерал проф. др Михаило Петровић (1863–1934), хирург, носи-
лац француске официрске учествовао је у балканским ратовима и у Првом 
светском рату као референт санитета дивизије, затим као шеф хируршког оде-
љења Војне болнице у Нишу и потом Прве пољске армијске болнице у Драго-
манцима на Солунском фронту. Као ратни хирург определио се за радикалну 
хируршку обраду рана. Нарочите успехе постигао је у хируршкој обради по-
вреда трбуха и лобање. Објавио је низ стручних радова из ратне хирургије у 
којима се залагао за радикалну обраду рана. За његов живот и рад везано је ви-
ше истинитих анегдота. Као хирург био је крајње савестан. Био је један од рет-
ких хирурга који није избегавао да оперише десперантне случајеве ако је било 
и мало изгледа на успех, не обазирући се на проценат успелих операција у сво-
јој статистици. Осећајући да ће ускоро умрети наредио је даму се спреми исто 
оно одело с којим је после 7 година непрекидних борби дочекао да победоно-
сно уђе у Југославију. У том оделу је и умро у Београду. По његовој жељи, ср-
це му је постављено у урну и уграђено у зид некадашње Главне војне болнице, 
која је нажалост при реконструкцији зграде изгубљена. 
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На неопходност активног става у лечењу ратне ране указали 
су српски ратни хирурзи још у балканским ратовима, а то је био 
закључак и великих конгреса у Паризу и Бриселу у току Првог 
светског рата, али мишљење хирурга се тешко мењало. Активни 
став у односу на ратну рану промовисан од стране Др Михаила 
Петровића, прихватио је и Др Суботић који је касније писао: 
„Консервативна терапија показала се као недовољна, све смо ви-
ше били упућивани на активно хируршко лечење“. (15)  

У току 1914. године највећи део српске војске налазио се на 
северозападном бојишту, где су вођене главне борбе. На самом 
почетку рата пољске болнице постављене иза борбеног распореда 
и дуж пута, прикупљале су све рањене и оболеле (слике 3 и 4).  
 

 
Сл. 3 – Дивизијско завојиште у Првом светском рату 1914–1915. год. 
Рањеници „Гвозденог пука“ после борбе код Црне Баре у Мачви 

 

 
Сл. 4 – Завојиште Моравске дивизије позива у Ликодри код Крупња 1914. 
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Ту им је указивана прва помоћ након чега су лакше повређе-
ни враћани у јединицу а остали су евакуисани у ваљевску болни-
цу или директно на санитетски воз који је био у Ваљеву. (16) Ка-
да је избио Први светски рат санитет је располагао са три сани-
тетска воза за нормални колосек и једним за пругу уског колосека 
(на прузи Младеновац – Ваљево) (слика 5).  
 
 

 
Сл. 5 - Железничка станица у Ваљеву 1914. 

 
 
 

Убрзо, по наређењу Врховне команде, формирају се још два 
за превоз лаких рањеника и реконвалесцената, а до краја 1914. год. 
још два воза тако да је санитет располагао са седам возова. Сани-
тетски воз је из Ваљева дневно превозио 2000–3000 рањеника, а 
често се користио и теретни воз. У Младеновцу је уз железничку 
станицу формирано завојиште из кога су рањеници упућивани у 
болнице у Нишу, Скопљу, Крагујевцу. Хирургијом је господари-
ла ратна ситуација и време. (5) Највећи и подесним зградама и 
хирурзима најбогатији болнички центар Србије, Београд, био је у 
Светском рату за српску војску неупотребљив. Београд се морао 
напустити (слика 6).  
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Сл. 6 – Лекари Хируршког одељења Опште државне болнице 

у Београду 1914. године. Слева надесно, 
седе: др Леон Коен, др Војислав Суботић, др Никола Крстић, 

стоје: непознат, др Славка Михајловић, др Букић Пијаде, др Соломон Алкалај 
 

Санитетско обезбеђење прилагођавало се условима на терену, 
зависно да ли се војска повлачила или напредовала. Рад у пољским 
болницама (слике 7 и 8) састојао се само у превијању и евакуисању 
рањеника; при наступању обично су наилазили на непријатељске са-
нитетске формације које су остављале тешке рањенике и болеснике. 
Здравствено стање код наших трупа у овом периоду рата било је до-
бро. Већих разбољевања или зараза није било. Евакуација је вршена 
брзо помоћу коморских кола, која су се празна враћала ка Ваљеву, 
као и помоћу реквирираних кола од становништва. Двоколице су се 
показале као веома непрактично евакуационо средство, с обзиром на 
рђаве путеве; нарочито са коњском запрегом, оне се лако преврћу и 
тресу, тако да су рањеници више волели воловску запрегу. Сем тога, 
коњи су били слаби и мали, а за овакве двоколице требало је имати 
велике и јаке коње. Карактеристика овог периода борбе јесте мане-
варска војна, која се састојала из сталног покрета: наглог повлачења 
до припреме за напад, затим напад и гоњење. Према томе, санитетске 
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установе у оперативној зони биле су у сталном покрету. Свакоднев-
ним премештањем из места у место оне нису могле развијати никакав 
већи посао до само најнужнији: указивање прве помоћи, ревизију за-
воја и што бржу евакуацију у позадину. Пада у очи да су пољске бол-
нице сувише истурене напред те су биле доста подложне перипетија-
ма борбе, што је ишло на уштрб њиховог правилног рада. (3) 
 

 
Сл. 7 – Пољска болница у Младеновцу 

 

 
Сл. 8 – Прва пољска болница Шумадијске дивизије II позива, 1914. 
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Док је почетком ратних дејстава било довољно завојног ма-
теријала, половином новембра 1914. примећена је оскудица, на-
рочито код превијалишта и завојишта. Зато је према наређењу од-
узиман први завој од погинулих, умрлих и заробљеника и слат 
превијалиштима и завојишту. У периодима кад није било ратних 
дејстава непокретност фронта имала је за последицу и стабилиза-
цију санитетских установа које су могле развити свој рад у много 
већем обиму што је водило бољој тријажи рањеника на завоји-
шту, где су лако рањени лечени и враћани у команде. (3, 13) 

Правих санитетских кола није било те су за евакуацију до 
Ваљева коришћени коњи (слика 9), запрежна кола или кола комо-
ре у повратку или пак, како је ко знао и умео. (17)  
 

 
Сл. 9 – Транспорт рањеника коњима 

 
Није било ни болничких шатора ни барака, те су пољске 

болнице биле смештене у сеоским кућама или кафанама. Рањени-
ци и болесници лежали су на поду, најчешће без простирке и сла-
ме. После битака на Церу и битке на Дрини Ваљево5 је било закр-
чено рањеницима. Оформљено је 2500 постеља али то није било 
ни приближно довољно. Заузете су све школе, касарне, хотели, 
кафане, магацини (слика 9). (12)  
__________ 

5 Ваљево је тада био леп градић од осам до десет хиљада становника, у 
брдима, прилично модеран, са електричним осветљењем. У граду се налазило 
најмање пет великих касарни а имао је и лепу гимназију која је за време Првог 
светског рата оспособљена за прихват рањеника. Непосредно пред почетак 
ратних дејстава за првог хирурга у среској болници, која је реновирана у пот-
пуности пет година раније, постављен је холандски хирург Аријус ван Тинхо-
вен, који се истакао и у Балканским ратовима као ратни хирург. 
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Сл. 10 – Слика артиљеријског складишта у Ваљеву са рањеницима 1914. 

 

 
Сл. 11 – Ваљевска болница 1914. 

 
У то време у Ваљеву радило је свега 26 лекара, и то само 10 

са већом или мањом специјалном хируршком спремом, а осталих 
16 лекара, у које су убројани и лекари из Санитетског Одељења 
Врховне команде, били су заузети поглавито административним 
пословима. (18) Болница у Ваљеву (слика 11) имала је гранитне 
подове, а просторије за операције, превијање и рендген налазиле 
су се на једном спрату што ју је чинило делимично подесном за 



132 

рад. Први рањеници у болницу почели су да пристижу 16. августа 
када су Аустријанци прешли Дрину код Шапца и кренули на Ва-
љево. Дошли су до Завлаке која је била удаљена три сата хода од 
Ваљева. Тријажу међу рањенима вршио је др Аријус ван Тинхо-
вен6 који је тада био једини страни лекар у Ваљеву: (19) „Почели 
су да притичу рањеници, у великим транспортима који су најче-
шће стизали увече и ноћу; једном чак осам стотина истовремено. 
Најпре су их спуштали на сено у великим магацинима, сироте 
људе, неке на умору, друге већ мртве, сабијене на гомиле, јадно, 
као стоку. Затим су их распоређивали у разне болнице и амбулан-
те; болесне одвојено, рањене према врсти повреда, колико је то 
било могуће. Три санитетска воза су непрестано развозила оне 
који су уопште били у стању да се транспортују“. Одабирање и 
усмеравање рањеника било је поверено др Ван Тинховену, тада 
једином страном лекару. „Тешке случајеве за операцију“ слао је 
на своје одељење, где су му асистирали сестра Де Хроте, три 
Српкиње и два студента, један медицине, а други права. Вршио је 
осам до десет великих операција дневно. Само су најтежи паци-
јенти остајали у Ваљеву, они који нису могли да се даље тран-
спортују. На хируршком одељењу, наиме, није било више од ше-
здесет кревета. „ А највише што сам ја“, наводи Ван Тинховен, 
„као једини добро опремљени хирург могао да учиним, било је да 
оперишем читав дан, често и до поноћи ...“. (12) Након рата, 
др Л. Генчић, начелник санитета 1914. каже: „Наше Ваљево има-
ло је бити највећи рањенички центар одмах позади операцијског 
фронта; у њему се имали да прикупљају сви рањеници, да се кла-
сификују, да им се укаже главна хируршка помоћ, да се изврше 
хитне хируршке операције, да се тежи рањеници припреме за ева-
куацију у позадину, а сви лаки да се не пуштају даље, но да се ту 
брзо излече и врате натраг на фронт. Да би се цео тај посао могао 
успешно завршити било је потребно, да онога дана, када је у Ва-
љеву било 8.000 рањеника тамо буду запослени бар 150 лекара, а 
поменуто је колико их је свега радило, те није чудо што је дошло 
__________ 

6 Др Аријус ван Тинховен, холандски хирург, боравио је у Србији и то-
ком Балканских ратова да би се почетком 1914. поново нашао на овим просто-
рима. У ваљевској болници радио је као шеф хируршког одељења. Први је, пре 
Др А. Рајса, указао на све страхоте рата у Србији, као и на нехумано поступа-
ње аустроугарских трупа. Свој боравак у Србији окончао је 1915. када се због 
опоравка од пегавог тифуса вратио у Холандију. 
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до тога: да су код многих тешких и компликованих прелома до-
њих екстремитета, гипсане завоје правиле неколико ваљевских 
госпођа, под контролом једног старијег, изнуреног хирурга; и да 
је наш тадашњи главни хирург у Ваљеву ради натчовечанском из-
држљивошћу и брзином чувеног Наполеоновог главног хирурга, 
Жан Доминик Лареја, који је после битке код Пруске Ејлаве за 
24 сата извршио око 200 ампутација – разуме се по тадашњим ме-
тодама – он не би стигао да благовремено посвршава све трепана-
ције и све гасне флегмоне компликованих фрактура и повреда, 
које су се налазиле у Ваљеву. Поред тога, за време те рањеничке 
трагедије у Ваљеву, почело је са свим недостајати завојног мате-
ријала, инструмената и лекова, те се морала извршити реквизици-
ја тог материјала по приватним апотекама и установама“. (18)  

Иако се према повредама главе заузимао активни принцип, по-
вреде осталих делова тела нису у почетку рата третиране у складу са 
активним принципима. За повреде трбуха важили су принципи мир-
нодопске хирургије при чему се ионако повређени перитонеум леди-
рао што мање. Абдоминални трауматизам у миру, сведе се на повре-
де обично револверским метком и велике акциденталне трауме у фа-
брици, при судару возова, падом под кола, као и убода ножем. Ипак, 
ток повреде је далеко лакши у миру него у рату. Инфективност пу-
шчаног зрна је доказана али није тако висока као инфективност пар-
чади перкусионе гранате или комада шрапнелске кошуљице и зрна. 
Како наводи санит. ђенерал др М. Петровић абдоминалним повреда-
ма се приступало активно полазећи са гледишта да су све абдоми-
налне пенетрирајуће повреде смртоносне, ако им се оперативним пу-
тем не приступи у помоћ, а да ли је нека повреда пенетрантна или не, 
треба се инцизијски уверити. (13) Принцип који је важио у претход-
ном рату задржао се и у Првом светском рату: експлорација, сутуре, 
протективне стоме. Овакав принцип није примењиван код свих хи-
рурга. За трбушне ране по наводима Аријуса Ван Тинховена често се 
примењивало правило професора Китнера који је у Трансвалском 
рату закључио да трбушне ране не треба оперисати већ пацијент тре-
ба да мирује и лечити га треба ледом и опијумом. Наиме, у Тран-
свалском рату професор Китнер је запазио да од пацијената са рана-
ма у пределу трбуха, које није оперисао, изгубио је тринаест посто, а 
од оних које је оперисао двадесет и шест процената. (12) Др Ван 
Тинхофен наводи: „... Чак је могуће да зрно прође кроз цео трбуха да 
не оштети ниједно црево захваљујући њиховој способности контрак-
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ције. Ако црево нешто овлаш окрзне, оно се згрчи и тако се зрно 
провуче кроз лавиринт. Имао сам такве случајеве ...“ Ипак, ратна 
доктрина из Балканских ратова све више је налагала да се од овог 
приступа одустане и да се ране у трбуху третирају активно – лапаро-
томијом. За повреде грудног коша (слика 12) такође је важило прави-
ло да пацијенте треба оставити да мирују. Кодеин и опијум су им да-
вани како би се смањио надражај за кашаљ. У случајевима када је 
долазило до пуњења грудног коша крвљу само мале количине крви 
су смеле да се уклоне како се не би нарушио противпритисак прити-
ску у крвном суду чиме би се изазвало ново крварење. Пацијенти са 
прострелним ранама грудног коша који издрже прва 72 сата у некој 
савременијој болници по правилу скоро увек су преживљавали. (12) 
Још од 1912, повреде груди сматране су као веома лаке. Оне су брзо 
зарашћивале и тиме је створено мишљење код лекара да су пушчане 
повреде груди без икаквих последица, јер често могу на ногама да се 
преболе. Правац лечења у питању грудних повреда био је веома кон-
зервативан и терапија се састојала у томе да се ток здрављења не по-
ремети, а да се плућа сачувају од инфекције. (20) 

Код повреда удова главна пажња била је усмерена на дренажу 
којом су успевали да обуздају и веома тешку инфекцију. Главно је 
дати слободан и непрекидно слободан излаз гнојавим и путридним 
материјама из ране. (14) У случају повреда крвних судова у ратној 
хирургији у зони борбеног дејства рађена је изолована лигатура 
крвних судова, што се сматрало значајним напретком. (21) 
 

 
Сл. 12 – Повређени са раном грудног коша 
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Проблем је био што је већина пацијената умирала на бојном 
пољу. Зато је било врло важно да се хирурзи што више приближе 
првој линији фронта. За рањенике повреде вилице имале се по-
себно велики значај зато што пацијентима то нису биле смртоно-
сне ране али нису били у могућности да једу. На самој линији 
фронта хирурзи би поломљене фрагменте једноставно повезивали 
сребрном жицом а потом би максилофацијални хирурзи у Нишу 
који је тада био велики центар (слика 13) радили реконструкције 
лука доње вилице, користећи ребро као графт. (12) 
 

 
Сл. 13 –- Сала за операције у нишкој касарни 

 
Др Ван Тинховен објавио је статистички приказ својих опера-

ција у Ваљеву у периоду од 8. до 22. августа 1914: оперисано је 
235 пацијената од којих је умрло 67. Већина је умрла после опера-
ције главе – 35; трбушних органа – 8; кичмене мождине 4 ... (19) 

Од друге половине децембра 1914. до краја јуна 1915. насту-
па затишје у операцијама, а главна битка се води са епидемијама 
тифуса, повратне грознице и другим заразама које су лако налази-
ле упориште у исцрпљеној војсци.  

После повлачења српске војске 1915. тешки рањеници су 
остали у болницама са неопходним лекарима, на милост и неми-
лост непријатељу. И поред присуства страних мисија аустроугар-
ска војска је чинила многа зверства и у народу, и у болницама. (22) 
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