СЕЋАЊЕ НА ПРИМAРИЈУС ДОКТОР ЗАГОРКУ БЕРОВИЋ,
ОСНИВАЧА ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
У БЕОГРАДУ1
Прим. др Илинка Вуковић
Секција за историју медицине Српског лек арског друштва
Medicine
is of all the arts
the most noble
Hippocrates

Примаријус доктор Загорк а Беровић, признати реуматолог у Европи
и свет у, била је зас луж на личност, жена лек ар изузетне енергије, упорно
сти и енузијазма, чије су идеје и реа лизација били оснивање Дома здра
вља „Борис Кидрич“ (1954) и Инстит ута за реуматологију у Беог раду. Ин
стит ут за реуматологију почео је са радом 1. априла 1965. године и више
од 45 година представља прворазредну специјализовану установу у Ср
бији за лечење и рехабилитацију оболелих од реуматских болести, пра
тећи најсавременије принципе европске и светске реуматологије. Крајем
2010. године покренута је иницијатива да Инстит ут добије име по своме
оснивачу и првом директору, примаријус др Загорк и Беровић. То је био
разлог више да не препустимо забораву њен лик и дело.
Сажетак
Загорка Профировић, удато Беровић рођена је 5. јуна 1899 (1900) у Ви
ни код Књажевца. Одрас ла је у породици угледних учитеља. Медицину је
дипломирала у Заг ребу, 1926. године. У Беог раду је специјализирала Ин
терну медицину. Запос лила се у Окруж ном уреду за осигирање радник а
Беог рад, а убрзо након другог светског рата долази на чело Полик линике
III реона у Беог раду. Посебно се интересовала за реуматологију те одлази
на усавршавање (1952) код Е. Г. Л. Бајвотерса, у Велику Британију. Годи
не 1953. У III Дому здравља отварила је прву реуматолошку амбулант у, а
1 Примаријус др Загорка Беровић je оснивач Дома здравља „Борис Кидрич“ и Института за реуматологију Београд, овај рад je посвећен претежно сећањима из Института за
реуматологију.
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затим организује завршетак изг радње новог Дома здравља и изг радњу
Инстит ута за реуматологију. Њен стручни рад био је плодан. Прва књи
га, Реуматизам, штампана је 1953. године у 20.000 примерак а; књига Ре
уматологија изашла је из штампе 1966. године и служ ила је као уџбеник,
а моног рафија Реуматичка грозница из 1954. године дож ивела је допуњено
издање, 1971. године као Реуматс ка грозница. Написала је и више од 150
стручних и нау чних радова (у 100 је први аутор), који су излагани на кон
гресима и симпозијумима и штампани у зем љи и иностранству.
Била је председник реуматолошке секције СЛД-а (1963–1979) и Удру
жења реуматолога Југос лавије (1964–1980), председник Републичке ко
мисије за реуматску грозницу, члан Извршног одбора Европске и Интер
националне лиге за борбу против реуматизма, и почасни члан удружења
реуматолога многих земаља, одговорни уредник часописа Аcta Rheuma
tologica Belgradensia и др. Добила је Октобарску наг раду града Беог рада,
два одликовања и више признања. Године 1980. Инстит ут за реуматоло
гију постао је наставна база Медицинског факултета.
Била је ведра и друштвена особа, амбициозна и захтевна. Волела је
ред и дисциплину. Њен животни мото је био „урадити све за болесник а“
и „болесник је увек у праву“. Учинила је све да живот оболелих од реу
матских болести буде бољи. Тако је, уз породицу, и себи нашла најлеп
ши смисао живота. Удала се за интернисту, др Радивоја Берoвића касније
професора Медицинског факултета и академик а САН У. Син Никола оже
њен је Енглескињом, са којом има 3 сина. Пензионисана је 30. јуна 1977, са
стажом дугим пола век а. Умрла је у дубокој старости, 26. септембра 1988.
године. Сахрањена је у алеји зас луж них грађана, на Новом гробљу у Бе
ог раду

IN THE MEMORY OF PRIM DR ZAGORKA BEROVIC, THE FOUNDER OF
THE INSTITUTE OF REUMATOLOGY, BELGRADE
Sumary
Prim dr Zagorka Berovic was an established rheumatologist, well known
in Europe and worldwide. This woman was a doctor of exceptional energy,
persistence and enthusiasm which helped her develop the idea of founding
the hea lth centre “Boris Kidric” (1954) as well as the Instit ute of Rheumatology
in Belgrade. Instit ute of Rheumatology opened on 1st of April 1965; for more
than 45 years it is Serbia’s most respectable specia list instit ution for treating
rheumatologic diseases, using the latest methods of European and world
principles of rheumatology. In 2010 an initiative was started to name the
Institute after its founder, dr Zagorka Berovic. That was one of the reasons to
remember her life and the career.
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Zagorka Berovic (nee Porf irovic) was born on 5th of June 1899/1900 in
Vina near Knjazevac in Serbia. She grew up in a family of respected teac
hers. In Zagreb, she graduated medicine (1926), and in Belgrade specia lized for
internal medicine. She got her first employment in the Instit ute for insurance
of the Belgrade region, and soon after World War II she became the head of
the Belgrade’s III region Policlinic. She showed an interest in rheumatology in
particular, so in 1952 she went to the United Kingdom to do a specia lization
with E. G. L. Bywaters. In 1953, she started a first rheumatologic department
in III Hea lth centre in Belgrade. Soon afterwards, she founded a new hea lth
centre and the Instit ute of Rheumatology.
She was a productive researcher. Her first book, Rheumatism, was pu
blished in 20 000 copies, in 1953. Her other book, Rheumatology was published
in 1966 and was used as a study book. She has also published a monograph, tit led
Rheumatic fever in 1954, and this edition was expanded and reprinted in 1971.
Apart from that, she wrote more than 150 scientif ic medical researches and
essays (in 100 of which she is the first author) that were published and presen
ted in Serbia and abroad, on congresses and symposiums. She was the head of
the rheumatologic department of the Serbian Medical Society (1963-1979) and
the president of the Society of the Rheumatologists of Yugoslavia (1964-1980),
member of the executive board of the International and European Leag ue for
Rheumatism as well as the honorary member of many rheumatologic societies
abroad. Dr Berovic was also a chief editor of the publication Acta Rhaumato
logica Belgrandensia. She has been awarded a city of Belgrade prominent “Oc
tober” prize, alongside many other prizes. In 1980, Instit ute of Rheumatology
became a teaching facility of the Faculty of Medicine, University of Belgrade.
She was a cheerful and sociable person, as well as ambitious and deman
ding. She loved order and discipline. Her motto was “to do anything for a pati
ent” and “a patient is always right”. Everything she could she would do to make
the life of her patients easier. That was, alongside her family, her main goal in
life. Her husband was dr Radivoje Berovic, a doctor and the teacher at the Fa
culty of Medicine in Belgrade and later the member of the Serbian Academy of
Arts and Sciences. Her son, Nikola, moved to England where he lives with his
wife and 3 sons. Dr Berovic went retired on 30th of June 1977, having her career
lasted for half of the cent ury. She died on 26th of September, 1988 and is buried
in the alley of the prominent citizens in the New Cemetery in Belgrade.

Писати о зас луж ној личности као што је била примаријус доктор За
горка Беровић представља задовољство, јер је реч о жени лек ару изузет
не енергије, упорности и ент узијазма, чије су идеје и реа лизација били
оснивање Дома здравља „Борис Кидрич“ (од 1991. године Дом здравља
„Савски венац“) и Инстит ута за реуматологију у Беог раду(1).
Инстит ут за реуматологију почео је са радом 1. априла 1965. године и
више од 45 година представља прворазредну специјализовану установу у
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Србији за превенцију, лечење и рехабилитацију оболелих од реуматских
болести, која прати најсавременије принципе европске и светске реума
тологије(2).
Крајем 2010. године покренута је иницијатива да Инстит ут за реума
тологију добије име по свом оснивачу и првом директору ове установе,
примаријус др Загорк и Беровић. Иницијативу је покренуло неколико ле
кара који су били и њени најближ и сарадници. То је био разлог више да
се сетимо докторке Беровић и да у времену које заборавља на историју,
традицију и континуитет не препустимо забораву њен лик и дело.
На основу сачуване арх ивске грађе, нама доступне литерат уре и
личних саопштења најближ их сарадник а примаријуса др Загорке Беро
вић, желели смо да се подсетимо на време напретк а и ент узијазма, креа
тивности и великог рада у Инстит ут у за реуматологију под њеним руко
водством и изнесемо нек а сећања, посебно нас који смо имали среће да је
упознамо и будемо њени ђаци или сарадници.

Порек ло и породица
Загорка Профировић, удато Беровић рођена је у малом али лепом ме
сту Вина у близини Књажевца у jугосисточној Србији, Зајечарски округ.
Према изводу из књиге рођених Књажевачке црк ве (храм Св. Великому
ченика Ђорђа), рођена је 5. јуна 1899. године. У великом броју докумената
као дат ум рођења наводи се 5. јуна 1900. године(3). Одрас ла је у породици
угледних учитеља са млађом сестром Бранис лавом. Отац Михаило Про
фировић, учитељ, био је порек лом из Краг ујевца, а мајк а Макрена „учи
тељка“ из Чачк а а у Вину, у место познато по руднику каменог угља „До
бра срећа“ (рудник је радио од 1866. до 1972.) су дошли за пос лом(4).
У нама доступним изворима није наведено где је учила основну шко
лу. Мат урирала је у Беог раду са одличним успехом и добила стипендију
за студије медицине у Америци. Стипендија је била мала а зависила је од
добровољних прилога богатих америчк их госпођа, што се Загорк и Про
фировић није допало и студије је напустила пос ле 3 месеца. Запос лила се
у једној фабрици као радница, а ноћу је учила. Пос ле годину дана врати
ла се из Америке и медицину уписала у Заг ребу. Током студија провела је
неко време у Праг у и Бечу што су практиковали бољи студенти(4).
Дипломирала је на Медицинском факултет у у Заг ребу, 29. априла
1926. године и добила звање доктора целокупног лек арства (Medicinae
universae doctoris). Њена диплома исписана је на латинском језику. У
потпису дипломе су чувена имена медицине тога доба: ректор универ
зитета Драго Перовић, професор анатомије, дек ан факултета Фран Сме
танка, професор физиологије и професор промотор Алберт Ботери (Аlbert
Botteri), познати офталмолог(5).
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Кретање у професионалном раду
Пос ле успешно завршених студија, приправничк и стаж лек ара, који
се касније назвао обавезни лек арски стаж, обавила је у Општој држ авној
болници у Беог раду од 1. јуна 1926. до 19. јуна 1927. године (Министарство
народног здравља, бр. 23497). Наставила је одмах волонтерску специја
лизацију из интерне медицине на универзитетским клиник ама за уну
трашње болести Медицинског факултета у Беог раду; на I Интерној кли
ници (управник проф др Александар Игњатовски), II Интерној клиници
(управник проф др Димит рије Антић) и III Интерној клиници (управ
ник проф др Александар Радосављевић). Одељења II и III Интерне кли
нике била су тада у саставу Опште држ авне болнице. Јуна 1928. године
постављена је за секундарног лек ара-волонтера на III Унут рашњем оде
љењу Опште држ авне болнице. На служби је била вредна, савес на и исправ
на у сваком погледу(3).
Пос ле двогодишњег стаж а пот ребног за специјализирање, одобрен
јој је назив Специјалисте за унут рашње болести, 18. маја 1929. године
(Министарствo народног здравља бр 24209) (3,5).
Још пре завршетк а специјализације, крајем 1928. године, запос ли
ла се као хонорарни лек ар Окруж ног уреда за осиг урање радник а у Бе
ог раду. У кратком периоду (од 15. децембра 1929. до 1. маја 1930. године)
обављала је приватну лек арску праксу. Местно право приватне лек арске
праксе за Беог рад добила је од Лек арске коморе за Србију, Војводину и
Срем(6). Наставила је поново да ради у Окруж ном уреду за осиг урање рад
ника као хонорарни, затим као уговорни лек ар а питање сталности пос ла
рег улисано јој је много касније(4,5).
Пос ле Другог светског рата, од 1946 до 1948. године она је, према тада
шњим називима, лек ар филијале Земаљског завода за Социјално осиг у
рање (ЗЗСО) града Беог рада, експозит ура III реона. Почетком 1948. године
(19. јануара 1948.) године добија решење о постављењу за лек ара стареши
ну у Држ авном заводу за социјално осиг урање радник а (ДЗЗСО), експо
зит ура Народног одбора (НО) III реона, а за Управник а полик линике III
реона има решење од 20. јуна 1950. године (Извршни одбор народног од
бора III реона – ИОНО) (5).
За пот ребе основне здравствене заштите полик линик а III реона била
је смештена у улици Милоша Поцерца број 32, док је III реон просторно
одговарао данашњој општини Савски Венац (уствари нешто мало шире).
Због лоших услова рада у овој згради од неколико соба, докторк а Беровић
долази на идеју о формирању нове, велике и лепе полик линике у којој ће
болесници имати много боље услове за лечење а и лек ари за свој рад. Сво
јом упорношћу, организационим и прегалачк им способностима у томе је
и успела. Нова зграда почела је да се гради(7,8).
У својој пракси др Загорк а Беровић рано је увидела велик и социјал
но-медицински и економски значај реуматских болести, па се све више
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интересовала за ту област, посебно што се у то време „код нас о томе мање
знало и још мање писало“, како и сама рече једном приликом. Због тога је
отишла на усавршавање (1952) у Енглеску код једног од најбољих Европ
ских реуматолога, професора Е. Г. Л. Бајвотерса (Е. G. L. Bywaтеrs) у Реума
толошки ист раж ивачк и центар у Теплоу (Таplow) (9).
Током 1953. године у Беог раду се формирају Домови здравља, а Поли
клиника III реона којом руководи др З. Беровић постаје III Дом народног
здравља у коме је, пос ле повратк а са усавршавања из Енглеске органи
зовала реуматолошку службу и отворила савремену специјалистичку
реуматолошку амбулант у(7,8). Први лек ар ове амбуланте био је др Борис
Недвидек који се усавршавао из реуматологије и професионалне рехаби
литације у Лондону, 1956/57 и Копенхагену, где је похађао постдипломске
студије(10).
Иако уз велике напоре, докторк а Беровић пребродила је све матери
јалне тешкоће и обезбедила новац да се зграда новог Дома здравља завр
ши. По усељењу, нова зграда, 1954. године, добија назив III Дом народног
здравља „Борис Кидрич.“ Дом је свечано отворен, беше тада једна од нај
модернијих установа основне здравствене заштите, не само у Беог раду
него и на Балк ану. Као консултанти ангажовани су многи професори и
доценти са Медицинског факултета: проф др Бранис лав Станојевић, др
Јован Мићић, др Јосип Конечни, др Војин Шуловић и др. Као врло угледну
здравствену установу посећ ивале су га бројне стране и домаће делегаци
је које нису веровале да је тако нешто мог уће имати у Беог раду(11).
Реуматолошка служба у овом Дому здравља добија значајно место.
Изнад врата амбуланте писало је Одељење за реуматологију.
Године 1953. штампана је и њена прва књига у виду брошуре од 40
страна, нас ловљена „Реуматизам“. Тираж ове књиге је био велик и, 20.000
примерака. Беше намера да се што више лек ара упозна са реуматским
болестима. Издавач је био Инстит ут за здравствено просвећ ивање НР Ср
бије, Беог рад. Следеће године (1954) из штампе излази моног рафија „Реу
матичка грозница“ (Febris rheumatica) која је 1971. године дож ивела друго
допуњено издање под називом „Реуматска грозница“, а књига „Реумато
логија“ објављена је 1966. године, служ ила је као модеран уџбеник.
Почетком 1955. године др Загорк и Беровић је додељено звање прима
ријуса(5).
Желећи да оболелима од реуматских болести помогне на најбољи
начин отпочела је да организује изг радњу „Цент ра за реуматизам,“ као
посебне специјализоване установе. Са својом идејом отишла је у руковод
ство Републике Србије, где је излож ила свој план. Тамо су се слож или са
значајем њене одлуке и проценили њену одлучност и менталну снаг у да
ће у томе и успети. Извршно веће Народне скупштине Народне Републи
ке Србије донело је решење 4. јуна 1958. године (бр. 299) о оснивању „Цен
тра за реуматизам“ у Беог раду који је почео је са радом 1. априла 1965. го
дине као „Завод за реуматизам“(12).
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Реуматолошка служба из Дома здравља „Борис Кидрич“ са једним де
лом службе за физик алну медицину и рехабилитацију, рендгенолошке,
оториноларинголошке, интернистичке и кардиолошке службе прешли
су у новоизграђени „Завод за реуматизам“, на челу са прим др Загорком
Беровић(7,8). У Дому здравља „Борис Кидрич“ др Беровић је као управник,
нас ледила др Јелена Вучо.
У образложењу Савета Завода за реуматизам упућеном Извршном ве
ћу да прихвати предлог да за директора именују прим др Загорку Беро
вић истакнуто је:
—Да је прим др Загорка Беровић еминентни стручњак и велики познава
лац организације здравс твене службе
— Да је и до сада дуги низ година са великим успехом руководила Домом
здравља „Борис Кидрич“
— Да је њена ужа специјалност управо реуматологија и да је као таква
призната у зем љи и инос транс тву, јер се налази на челу реуматолошких
стручњака републичких и савезних друштава
— Да ће др Загорка Беровић као директор Завода допринети јачању меди
цинс ких дос тигнућа у облас ти реуматизма
Тако примаријус др Загорк а Беровић постаје први директор Завода
за реуматизам и на том месту остала је пуних 12 година, од 1965, до одла
ска у пензију, 1977. године(5).
Од јуна 1966. године „Завод за реуматизам“ прераста у инстит ут –
„Реуматолошки инстит ут“ СР Србије. Овај назив се одрж ао још увек код
многих пацијената иако ова здравствена установа од 1988. године има
нови назив „Инстит ут за реуматологију Беог рад“(1).
Може се рећи да је др Загорк а Беровић створила Реуматолошки ин
стит ут. као круну свог рада.
Пос ле мојих нап ора да са зидам Дом Здравља све своје сна г е улож и л а
сам у изг радњу Реум ат ол ошког инс титут а как о бих створи л а ба з у за ор
гани зациј у реум ат ол ошке служ бе не са м о у Беог рад у и Соција лис тичк ој ре
публици Србији, већ и на подр учј у цел е Југ ос лав ије, реч и су др З. Бер овић(5).
Осмис лил а је и орг а н из а ц ију ра д а у њем у. Увел а тимс ки рад у обра д и
и лечењу болес ник а од реум атс ких болес ти и лечењ е прем а најс а вре
мен ијим европс ким и светс ким принц ип им а. У тимс кој обра д и и ле
чењу учес твов а л и су ин т ерн ис та-реум ат олог, лек ар физи јат ар, неу р о
лог, по пот реби и орт опед, ОРЛ, за жене и гинеколог. Лаб орат оријс ка
служба бил а је добро опрем љен а и ра д ил а мног е ана л изе које се нис у
ра д и ле у дру г им здравс твен им уста нов а м а, посебно иму но-сер оло
шке ана л изе, пот ребне у дијагнос тиц и, лечењу и пра ћењу нек их реу
матс ких болес ти(12).
Истовремено, док се зидао „Завод за реуматологију“ прим. др Загор
ка Беровић припремала је лек арски кадар. У поздравном говору, на про
слави десетогодишњице рада инстит ута, 5. априла 1975. године, рек ла је:
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Од самог почетка зидања ове куће моја идеја водиља и главни задатак био
ми је формирање кадрова, како лекара стручњака, тако и одговарајућег висо
ко квалификованог кадра сес тара и техничара који ће у овој кући радити... Ус
пели смо да створимо високе стручњаке специјалис те реуматологе. У нашем
Инс титуту реуматологија се изучава на највишем нивоу, уведена су модерна
схватања ове гране интерне медицине и савремена дос тигнућа у лечењу, на
исти начин као и у реуматолошким центрима у инос транс тву(12).
Код нас и у иностранству образован је велик и број стручњак а за рад
са реуматским болесницима. Интезивно се радило и на превенцији реу
матских болести, посебно реуматске грознице која је у свет у (у зем љама
у развоју) и код нас, још увек била велик и проблем. У јануару 1974. године
у Реуматолошком инстит ут у одрж ан је Симпозијум о реуматској гозни
ци у СР Србији на коме је формирана Републичк а комисија за реуматску
грозницу. За председник а ове комисије изабрана је прим др Загорк а Бе
ровић(13).
Реуматолошки инстит ут постао је добро позната и призната здрав
ствена установа у Беог раду, Србији, бившој Југос лавији али и у свет у. У
Инстит ут у је одувек владала велик а дисциплина, по чему је био и познат
– морао се знати ред. На пос лу није било кашњења. Др Беровић није одо
бравала фамилијарност, анонимна писма и пријаве. Пацијент је увек био
у праву и ту не беше поговора.
Визита, едукација и сарадња са другима
Др Загорк а Беровић је целог свог живота пратила савремена збивања
у медицини и реуматологији и о свему томе отворено разговарала са сво
јим сарадницима
Подрж авала је младе лек аре у њиховом раду и била окружена мла
дима. Не тако ретко рек ла би „децо имамо много пос ла“ јер сви су били
доста млађи од ње и имала је слободу да им то каже. Са директорком Ин
стит ут у за реуматологију биле су познате „велике визите“. За ове визите
лекари и медицинске сестре морали су бити добро припрем љени, пре
свега знањем, затим својим понашањем и односом пуним разумевања
и поштовања према болесницима, уз беспрекорно уредан лични изглед
(уштиркани и испеглани бели мантили и униформе). Болесничке собе
као и цело одељење је морало да блиста. За време „велике визите“ у боле
сничку собу се такорећ и није могло ући од великог броја лек ара с инсти
тута, лекара на специјализацији интерне медицине али и свих оних који
су желели да чују и виде како др Беровић испит ује болесник а и како се
прегледају зглобови. Пос ле „велике визите“ одлазили смо у библиотеку
инстит ута да сви поразговарамо о нек им дилемама и проблемима и да се
договоримо о даљем лечењу болесник а. Били су то часови едук ације које
ми као млади одељенски лек ари, у слож ном колективу др Загорке Беро
вић нећемо ник ада заборавити.
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У библиотеци, поред стручних књига и часописа, било је и књига
из белет ристике намењених болесницима и особљу нашег инстит ута, а
многе књиге су са задовољством доносили лек ари и друго особље из сво
јих библиотек а(11).
Једном недељно одрж авали су се лек арски семинари са прик азима
појединих „теж их“ болесник а, прик азима радова који се припремају за
излагање на конг ресима, а било је и других тема које смо понек ада пр
ви пут овде чули. Била је то права континуирана едук ација лек ара. Своје
семинаре у инстит ут у имали су повемено и медицинске сестре и физи
отерапеу ти.
Уопште, услови за рад лек ара и другог особља и услови за лечење бо
лесника у Реуматолошком инстит ут у били су одлични. О свему се води
ло рачуна, о хигијени, посебној исхрани за поједине групе болесник а, о
грејању као и о свему другом, али ипак највише о лечењу и рехабилита
цији. Физикална терапија и рехабилитација реуматолошких болесник а
била је такође обављана на најсавременији начин. Цео један спрат и оде
љење било је посвећено физик алној медицини и рехабилитацији.
Стручни рад примаријус др Загорке Беровић био је веома плодан.
Написала је око 100 стручних и нау чних радова у којима је први аутор и
више од 50 коау торских радова који су излагани на многим конг ресима
и симпозијумима и штампани у бројним стручним часописима у зем љи
и иностранству. Своје прве стручне радове, код нас је објављивала је у Ме
дицинс ком глас ник у,2 затим у Српс ком aрхиву за целок упно лекарс тво и у
Заг ребачком часопису Reumatizam а од када је 1971 године у Реуматоло
шком Инстит ут у почео је да излази часопис Acta rheumatologica Belgraden
sia, највећи број радова објављен је у овом часопису.
Велике организационе способности примаријус др З. Беровић испо
љиле су се и у томе што је са лакоћом градила мостове пријатељства и
сарадње са многим другим установама и при том им је, ако је требало, и
свесрдно их помагала. Још у Дому здравља „Борис Кидрич“ остварила је
сарадњу између Домова здравља. Пос ле преласка у Инстит ут за реума
тологију сарађивала је са свима који су се бавили реуматологијом. Тако
је остварена изванредна сарадња са Инстит утом за превенцију, лечење
и рехабилитацију реуматичк их и срчаних болесник а „Нишка Бања“ уз
одрж авање заједничк их симпозијума сваке друге године у Нишкој Ба
њи, сарадња са лек арима Инстит ута „Др Симо Милошевић“ у Игалу, где
је 1975/76 године отпочела и пос ледипломска настава из реуматологи
је(14). Са пионирима реуматологије професором др Бранис лавом Стано
јевићем, професором др Јосипом Конечним са Медицинског факултета
у Беог раду, др Драгом Чопом и др Теодором Диригл (Тheodor Dϋrrigl) из
Заг реба, сарађивала је и раније, затим са колегама из Љубљане и са мно
гим другим реуматолошким цент рима у свет у (Енглеској, Француској,
2 Медицински гласник, био је стручни часопис Савеза лекарских друштава Југославије од
1946-1973. године
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Совјетском Савезу, Румунији, Бугарској, Чехос ловачкој, Мађарској, Не
мачкој, Пољској, Италији, Сједињеним Америчк им Држ авама).
У Реуматолошком инстит ут у, одрж авала су се и предавања стручња
ка из иностранства. Године 1967. слушали смо предавања проф. др Е. Г. Л.
Бајвотерса, др Б. Aнсел (B.Ansell), др Халбороа (Hallborow), из реуматоло
шког цент ра у Теплоу, a 1974. проф. др Харвија Гоник а (Harvey Gonick) сa
Универзитета у Лос Анђелесу (Калифорнија), а повремено и предавања
других познатих стручњак а. Такође је било и предавања наших струч
њак а у иностранству.
Прим др З. Беровић је са својим сарадницима учествовала скоро на
свим стручним састанцима, симпозијума или конг ресима националног
или интернационалног карактера који су имали теме о реуматским боле
стима. На тај начин је најбоље афирмисала нашу реуматологију и струч
њаке у тој области а одатле су, за наше пацијенте доносили најсавремени
ја знања. Навешћемо њена учешћа на најваж нијим конг ресима.(5)

Национални стручни Конгреси
– 1949. I Конг рес реуматолога Југос лавије – Заг реб
– 1953. II Конг рес реуматолога Југос лавије – Заг реб
– 1959. III Конг рес реуматолога Југос лавије – Опатија
– 1964. IV Конг рес реуматолога Југос лавије – Сарајево
– 1968. V Конг рес реуматолога Југос лавије – Нишка Бања
– 1972. VI Конг рес реуматолога Југос лавије – Охрид
– 1976. VII Конг рес реуматолога Југос лавије – Херцег Нови
– 1980. VIII Конг рес реуматолога Југос лавије – Порторож
– 1984. IX Конг рес реуматолога Југос лавије – Заг реб

Европски стручни конгреси
Приликом сваког Европског онг реса реуматолога одрж авала се асам
блеја Европске лиге и њених Извршних комитета на којима је као пред
ставник наше зем ље учествовала и прим др Загорк а Беровић.
– 1958. III Европски конг рес реуматолога, Хаг
– 1959. IV Европски конг рес реуматолога, Истамбул
– 1963. V Европски конг рес реуматолога, Стокхолм
– 1967. VI Eвропски конг рес реуматолога, Лисабон
– 1971. VII Европски конг рес реуматолога, Брајтон
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Интернационални конгреси
– 1961. Comunicazione al X Congresso della Lega Internazionalle il Reuma
tismo, estratto dal II volume, Roma
– 1965. XI Интернационални конг рес реуматолога у Мар дел Плати
(Аргентина)
– 1966. III Конг рес реуматолога социјалистичк их земаља у Варшави
– 1968. Конг рес лек ара Румуније, Букурешт
– 1969. XII Интернационални конг рес реуматолога у Праг у, Чехос ло
вачка
– 1973. XIII Интернационални конг рес реуматолога Кјото, Јапан и
учешће у раду асамблеје Интернационалне лиге која је радила у току
одрж авања овог конг реса.

Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Прим др Загорк а Беровић била је члан мног их стручних и нау чних
асоц ијац ија, пре свега члан Српс ког лек арс ког друш та (СЛД) и члан Ре
ум атолош ке сек ц ије СЛД у чијем оснива њу је и учес твова ла, зат им члан
Удружењ а реум атолога Југос ла вије од његовог форм ира њ а, и председ
ник овог удружењ а у период у 1964–1980. год ине, потом је била почас ни
председник овог удружењ а, онд а, председник групе експерата Југос ла
вије за реум ат изам; председник стручне ком ис ије за реум атс ку гро
зниц у од 1974–1977. год ине; члан Европс ког реум атолшког удружењ а за
борбу прот ив реум ат изма (ЕУЛАР) и Интерна ц ионалног удружењ а за
борбу прот ив реум ат изма (ИЛАР) и члан Извршних одбора ових удру
жењ а; почас ни члан Удружењ а реум атолога Франц ус ке, Енглес ке, Че
хос ловачке и САД(5,12).

Рад у Српском лекарском друштву
У Српском лек арском друштву 1949. године основана је Реуматоло
шка секција. За то је највише зас луж ан професор др Бранис лав Стано
јевић. Он је био и први председник секције као једне од наја ктивнијих
специјалистичк их секција СЛД. Др З. Беровић била је најпре потпредсед
ник а затим председник (1963–1979) ове секције. Ову дуж ност успешно је
обављала, и до краја живота остала њен почасни председник. Састанци
реуматолошке секције најчешће су се одрж авали у Инстит ут у за реума
тологију, и били су обавезни за лек аре с Инстит ута(13).
Од 1955. до 1964. године била је члан Уређивачког одбора нашег нај
старијег медицинског часописа Српс ког архива за целок упно лекарс тво,
Српског лек арског друштва.
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Рад у часопис у Acta rheumatologica Belgradensia
Да би се лек арима пруж ила мог ућност за што боље упознавање са
проблематиком из реуматологије као и мог ућност да објављују своје
стручне радове и износе искуства из сопствене праксе, у Инстит ут у за
реуматологију, на иницијативу прим др З. Беровић, 1971. године основан
je стручни часопис Аcta rheumatologica Belgradensia. Овај часопис био је вео
ма цењен не само у нашој зем љи него и у иностранству. Од његовог осни
вања 1971. године докторк а Загорк а Беровић била је одговорни уредник
, све до одласка у пензију 1977. године, а потом до краја живота почасни
уредник. Одабрани резимеи радова објављивани су и у Excerpta Medica а
прим. др З. Беровић била је у редакционом одбору овог часописа. Осим
тога била је и у Уредничком одбору још једног стручног часописа, Reuma
tizam, чији је власник и издавач Збор лијечник а Хрватске, а био је и зва
нично гласило Удружења реуматолога Југос лавије. То је први часопис из
области реуматологије на простору бивше Југос лавије, а излази од 1954.
године. Постојање специјализованих часописа било је веома корисно ле
карима за упознавање са проблематиком реуматских болести.
Као руководилац две велике здравствене установе, примаријус др За
горка Беровић била је укључена и у друштвено-политички живот као члан
Савеза Комуниста Југославије (СКЈ) и Савеза Синдиката Југославије (ССЈ) (5).

Одликовања, признања и награде за професионални рад
За свој успешан рад(5) и борбу за унапређење наше здравствене слу
жбе, а посебно реуматологије, нису изостала ни разна стручна и дру
штвена признања, одликовања и наг раде. Тако јe:
— 1966. одликована Орденом рада са црвеном заставом (Указ 144, од
25. новембра 1966. године);
— 1973. Орденом зас луга за народ са златном звездом (Указ 55, од 4.
маја 1973. године);
— 1962. поводом 90. годишњице оснивања СЛД-а добила је сребрну
плакет у;
— 1964. Спомен-плакета града Беог рада, поводом прос лаве 20. годи
шњице ослобођења Беог рада 1944–1964.
— 1966. и 1971. године додељена јој је диплома Савеза лек арских дру
штава Југос лавије поводом 20. и 25. годишњице, у знак признања за по
жртвовани рад у лек арским организацијама СФРЈ.
— 1967. уручена јој је Октобарска наг рада града Беог рада, која се до
дељује за највиша достигнућа у уметности, биологији и медицинској на
уци (20. октобра 1967. године)
— 1969. Златна плакета 12. Интернационалног конг реса реуматолога
у Праг у за нарочите зас луге у Интернационалној лиги за борбу против
288

реуматизма и напретк а медицинске науке, као председнику Удружења
реуматолога Југос лавије.
— 1969. диплома Чехос ловачког Удружења реуматолога поводом по
часног чланства тог удружења, за нарочите зас луге и развој медицинске
науке
— 1971. диплома Француског удружења реуматолога поводом поча
сног чланства тог удржења
— 1972. поводом стогодишњице постојања и рада Српског лек арског
друштва (1872–1972) добила је Златну спомен плакет у Српског лек арског
друштва.
— 1973. диплома Америчког Удружења реуматолога, поводом поча
сног чланства тог удружења за нарочите зас луге у националној и интер
националној лиги у борби против реуматизма и за напредак медицин
ске науке.
— 1974. Златна плакета Дома здравља „Борис Кидрич“ у Беог раду, по
водом 20. годишњице од оснивања овог Дома здравља.
— 1975. Златна плакета Реуматолошког инстит ута СРС у Беог раду по
водом 10. годишњице оснивања овог инстит ута

Личност
Ни кратка биог рафија др Загорке Беровић не би се могла замис лити
без помињања њених карактерних особина. Пре свега треба рећ и да је
била јак а личност.(5,11)
У сећањима блиских сарадник а, других колега и пријатеља Загорк а
Беровић остала је у успомени као ведра и друштвена особа , непосредна,
сналаж љива и духовита. За њу се везују и неке анегдоте. Била је амбици
озна и захтевна и према себи и другима. У процени људи била је добар
психолог што јој је у живот у често помогло, али је понек ад била импул
сивна, што су јој и замерали.
Они који су је боље познавали кажу да су код ње биле удружене осо
бине доброг и строгог човек а, на нек и начин била је заиста посебна. Од
луке је доносила брзо.
Изнад свега волела је ред и дисциплину. Ништа није радила у по
следњем тренутку. Увек је, за све, била спремна много раније и чек ала је
друге.
Њен животни мото – „учинити све за болесник а“ и „болесник је увек
у праву“ – и данас се помиње. У њеном радном кабинет у, на полици са
књигама стајала је и слик а једног великог нау чник а Александра Фле
минга, чије је откриће пеницилина било пресудно у борби против реу
матске грознице.
Борила се увек за „праве“ ствари, била је човек за поштовање и ужи
вала је поштовање.
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Говорила је енглески и француски а служ ила се и немачк им језиком.
Веома ју је поштовао и познати британски реуматолог професор Бај
вотерс, који је заволео Србију, вероватно зах ваљујућ и др Беровић. На
Конг ресу реуматолога у Игалу 1976. године, др З. Беровић га је, у шали,
представила као професор „Бајвотерсовић“ због те његове љубави према
Србији.
Као веома организована особа стизала је све. Поред пос ла и каријере,
била је и супруга и мајк а. Удала се за колег у, интернисту др Радивоја Бе
ровића (1900–1975), који је касније постао професор Медицинског факул
тета и академик Српске академије наук а и уместности(5).
Њихов син, Никола Беровић, дипломирао је на Беог радском Универ
зитет у на Факултет у физичке хемије. Пос ле дипломирања радио је не
колико година у Инстит ут у за нук леарне науке „Винча“, у лабораторији
за физику. Оженио се Енглескињом са којом има три сина. Са породицом
живи и ради у Бирмингему у Енглеској
Пријатељи др Загорке Беровић били су многи лек ари у зем љи и ино
странству са којима је сарађивала, али и људи из света уметности, књи
жевности и други сасвим обични људи. Лични пријатељ породице Беро
вић био је и наш познати нобеловац Иво Андрић.
У дубини душе вероватно је била срећна особа због свих оних којима
је помогла у своме животу, а њих је било много. Пре свега учинила је све да
смисао и квалитет живота оболелих од разних реуматских болести буде бо
љи, па је тако и себи, уз своју породицу, нашла најлепши смисао свог живота.
Године 1980. иако је већ била у пензији, испунила се њена велик а же
ља – Инстит ут за реуматологију постао је наставна база Медицинског фа
култета Универитета у Беог раду. Бирани су професори и асистенти, до
стигнут је велик и стручни и нау чни реноме(15).
Остала јој је неиспуњена жеља да у наставку Инстит ута за реумато
логију дог ради посебну зграду за дечју реуматологију са 200 постеља, за
децу оболелу од реуматских болести(12).
Да ли ће ико моћ и говорити о тешкоћама које је имала на свом жи
вотном пут у, сада је тешко рећ и. Није било лако остварити велике идеје и
замис ли око изг радње новог Дома здравља и Реуматолошког инстит ута.
Посебно није било лако обезбедити новац за тако велике пројекте как ве
је она започињала. Био је то трновит пут али успевала је да се снађе, нај
више својим личним ангажовањем. Причала се и анегдота да је о томе
мис лила и на годишњем одмору. О тим и многим другим потешкоћама
из живота није много причала. Понашала се као да их ник ада није ни би
ло, иако је дож ивела и преж ивела два светска рата.
Докторка Загорк а Беровић била је неуморни радник. Пензионисана
је 30. јуна 1977. године, са дугим лек арским стажом који је пот рајао пуних
пола века.
Дож ивела је дубоку старост. Преминула је 26. септембра 1988. годи
не. Игром судбине догодило се то у време одрж авања X Конг реса реума
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толога Југос лавије у Беог раду. Сахрањена је у алеји зас луж них грађана на
Новом гробљу у Беог раду.
Зас луге прим др Загорке Беровић су велике. Да поновимо само нај
важ није да је много допринела унапређењу наше здавствене службе и
посебно развоју реуматологије као значајне гране интерне медицине и
уврстила је у европске и светске токове. Основала је две велике здрав
ствене установе: Дом здравља „Борис Кидрич“ и Инстит ут за реуматоло
гију, била је њихов управник односно директор када је мало жена било на
руководећим местима.
Оформила је високо специјализован стручни кадар за лечење реу
матских болести и неуморно радила на превенцији реуматских болести,
пре свега реуматске грознице. Био је то велик и помак унапред.
Још као дете пошла је из Вине са рударским „Срећно!“ и нашла своју звезду.
На крају желимо да истакнемо да је данас Инстит ут за реуматоло
гију комплетно реновиран и опрем љен најсавременијом, компјутеризо
ваном опремом. Са одабраним и стручним кадровима обезбеђује високе
стандарде у раду. За област реуматологије у Србији држ и непрек идно ре
номе референтне установе(2).
Удружење реуматолога Србије од 2007 године установило је Годишњу
наг раду Удружења која носи назив „Прим др Загорк а Беровић“ за највећ и
нау чни допринос између два конг реса(16).
Успешно је настављен рад примаријус др Загорке Беровић и и одрж ао
се велик и углед Инстит ута за реуматологију.
Стога би Инстит ут за реуматологију у Беог раду би могао да с поносом
понесе име свога оснивача и првог директора, примаријуса докторке За
горке Беровић.
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