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REČ UREDNIKA

Пре, има више од тридесет година, од моје 
генерације на прсте две руке могли су се 
избројати особе са инвалидитетом које су 
на територији Војводине завршиле редовну 
специјалну школу. У оно време то је заиста 
био подвиг. Такве школе постојале су у већим 
градовима и обично при специјализованим 
болничким установама где су се налазила 
истурена одељена најближих специјалних 

школа. Да особа са инвалидитетом иде у редовну основну или средњу 
школу то се онда тешко дало замислити.
Ја сам, заслугом мојих рододитеља, био међу онима који су успели 
завршити специјану редовну школу у Новом Саду и у болници 
„Принциповац“. Иако сам због тога само четири месеца годишње 
боравио код куће, дакле само гостовао током школских распуста и 
празника, данас ми због тога није жао јер се неке ствари науче само у 
школи a oстало нас научи живот. Сећам се колико сам само жалио што 
не могу ићи у школу са својим другарима из комшилука а основна 
школа нам се налазила на око триста метара од куће, у улици где 
смо живели. Мени за неку утеху све школске књиге, после завршене 
школске године, старији другари би их поклонили мени. Скоро да 
нема школске књиге коју нисам и читао и ишчитавао. Највише сам 
волео историју, географију, читанке, и лектиру.
Данас особе са инвалидитетом неоштеченог менталног развоја могу 
да иду у основне и средње школе и на факултете заједно са својим 
вршњацима из комшилука и из места становања. Предрасуде о 
нашим ограниченим способностима сваким даном све више нестају. 

Има нас све више који радимо на озбиљним радним местима, који 
се озбиљно професионализујемо за разна занимања у оквиру наших 
физичких могућности.
Има нас који певамо, сликамо, пишемо, правимо филмове и водимо 
нормалан живот у породици и друштвеној заједници. Ово је двадест 
и први век и могућности за професионало напредовање особа са 
инвалидитетом су много шире и једноставније него ли рецимо пре 
тридесет година. Наравно да увек можемо и више и боље. Било би 
добро да озбиљне политичке партије Србије у своје редове примају 
особе са инвалидитетом како би им програми социјалне заштите 
и здравства били боље написани и у дело спроведени. Такође би 
било одлично када би особе са инвалидитетом могле да се нађу на 
кључним местима у разним министарствима где се доносе државне 
одлуке које се односе на свакодневни живот грађана. Медијски про-
стор: телевизија, радио, штампа и интернет су више него добри за 
нашу афирмацију. На телевизији Београд 1 се појавила информација 
да ускоро, можда већ и ове године, стартује тв емисија посвећена у 
целости особама са инвалидитетом која би се приказивала два пута 
месечно.
Наш часопис „Сунцокрет“ све више има добрих сарадника: Јелица 
Младеновић, Јелена Радовић, Јулијана Кочиш, Ратко Бибић, Марко 
Иваничевић.... тако да су текстови у часопису бољи и садржајнији. 
Било би добро да тако наставимо и даље. Сви који су спремни за 
сарадњу и мисле да имају шта да кажу и својим чином допринесу 
успешнијем развоју особа са инвалидитетом нека се слободно јаве и 
пошаљу своје радове до наредног броја „Сунцокрета“.

Жељко Канурић
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SUNcoKRET INTERVJU DUBRAVKA KRTINIĆ

Dubravka kaži nam nešto o sebi.

Od najranijeg detinjstva sam osoba 
sa Cerebralnom paralizom. Kao po-
sledica toga sam isključivo u inva-
lidska kolica i potrebna mi je tuđa 
pomoć. Završila sam osmogodišnju 
školu. Poeziju pišem od 1965. go-
dine. Objavljivala sam u Sremskim no-
vinama, časopisima Mladost, Pokret, 
Ulaznica, Naš put. Učestvovala sam 
na konkursima Politika-Bazar pod 
nazivom Vaše pesme. Na festivalu 
Najljubavnija pesma Srema u orga-
nizaciji tadašnjeg Doma omladine u 
Sremskoj Mitrovici, gde sam osvojila 
jednom drugo, a jednom treće mes-
to. Član sam Kulturnog kluba Vojvo-
dine u Novom Sadu, gde su takođe 
održavani festivali poezije i pesništva 
pod nazivom Bolji život invalidima. Tu 
sam osvajala više nagrada. Član sam 
i Književne opštine Sremska Mitrovica i 

zastupljena sam sa tri pesme u zborn-
iku Pesnici carskog grada, u izdanju 
pomenute Književne Opštine 2010.
godine. Na konkursu književnog klu-
ba Petar Stokić u Bečeju učestvovala 
sam tri puta, i svaki put sam zastu-
pljena u Zborniku konkursa.

Kako se oseća pesnik kada objavi novu knjigu i sa 
čime se to može uporediti ?

Objavljivanje nove samostalne knjige 
je divan osećaj. Radost ali i strepnja. 
Kao da se po prvi put odvajate od 
svog novorođenčeta. Strahujući kako 
će knjiga biti prihvaćena, hoće li je 
čitaoci razumeti?

Šta te posebno inspiriše da pišeš poeziju?

Nema tu posebnosti. Poezija je moj 
život. Moja večita dilema je: Da li 
živim da bih pisala ili možda pišem da 
bih živela? Nemam odgovor.

Da li imaš vremena za čitanje i da li se nekim auto-
rima vraćaš više puta?

Volim da čitam. Knjige su moji iskre-
ni, pravi prijatelji. Veoma malo dru-
gih stvari mogu da uradim, pa imam 
vremena koliko i ljubavi prema knjizi. 
Rado se vraćam Desanki Maksimović, 
Raičkoviću, Crnjanskom, Dostojevs-
kom, Lazi Kostiću, ali čitam i nova 
imena i naslove poezije i proze.

Može li poezija da promeni čoveka na bolje, da mu 
otkrije drugi ugao posmatranja sveta oko sebe?

Da. Ako se celom dušom posvetimo 
poeziji ona će nas ispuniti lepotom 
i snagom. Ona će nam ukazati na 
snagu i smisao poštovanja svega, pa 
i nas samih.

PoEZIJA
JE MoJ ŽIVoT

Povodom izlaska iz štape nove knjige pesama „POETSKI NEMIRI“ pesnikinje Dubravke Krtinić iz Sremske 
Mitrovice napravili smo dopisni intervju, te ga predstavljamo čitaocima u ovom broju  „Suncokreta“. 
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Da li su osobe sa invaliditetom, koje se bave nekom 
vrstom umetnosti, dovoljno prisutne u našoj ja-
vnosti?

Ne. Na žalost, ne. Međutim, možda i 
stvaraoci o kojima je reč snose deo 
odgovornosti za to. Treba stvarati i 
uporno slati radove gde god se ukaže 
prilika za to. Treba mnogo čitati i 
uporno pratiti sve što se dešava na 
polju književnosti.

Željko Kanurić

ISTOVETNOST

Umorilа se
Pticа u letu,
Nа stаblo stаlа
I  zаspаlа.
Poklopio je
Kаvez od grаnjа –
A onа sаnjа.
Zvižduk je vetrа
Iz snovа prenu,
Dаde mi pero 
Zа uspomenu.
Kаvez od grаnjа -
A pticа pevа,
Jа pišem pesmu –
A korаk nemаm.
Misli se nаše
Zа tren sretnu,
Imаmo snаgu
Istovetnu.

BILA  SAM

Noćаs sаm bilа –
Pticа lаkokrilа,
Letelа sаm svetom 
Čitаvom plаnetom.
Čаk sаm suncu mаli
Nаčinilа nаklon,
A ono me toplim 
Zаgrlilo zrаkom.
Zorа me nežno 
U svitаnje
LJubilа,
A meni žаo
Sto sаm se –
Probudilа.

OLOVKA

Onа ide –
Korаk nemа,
Onа pevа –
Glаsа nemа.
Gde god bilа
Jа je prаtim,
Sve joj stаze 
Znаm,
I pаmtim.
Putаnje joj
Plаve,
Snenа kаo svilom
Izvežene.
Tаko vrednа, 
Tаko milа
Rаdost mi je pričinilа,
Jer 
Nаjdrаži  
Su trenuci      
Kаdа je
U mojoj ruci.

TKALJA

Tkаlа sаm,
Tkаlа 
Ćilim plаv, 
Dа nebeski svod 
Prekrijem sаv. 
Tkаlа sаm,
Tkаlа
Ćilim žut,
Dа mi do suncа
Pokаže put.
Ali suncа nemа,
Moždа spаvа
Ili se sа mnom poigrаvа?
U tаmi plаve 
Ispustih niti,
Pitаjući se
Štа će se zbiti.
Sаkrivši krike 
Zа tren sаm
Stаlа,
Plаvet mi
Pogled zаvаrаlа,
Nа njoj sаm
Pesmu izаtkаlа,
U čаst i slаvu
Reč mi medаljа,
Sаd,
Dа  l` sаm  pesnik
Ili tkаljа?

KO  SI  TI

Ti,
Što si
Kletku od  reči
Nаčinilа,
U nju hiljаde
Pticа zаrobilа,
Ko si ti
Kаd hoćeš 
Dа ti se reči 
klаnjаju?
Dа ti 
Kroz bespuće 
Stаze stvаrаju,
Dа ljimа hodiš
Beskorаkom svojim.
Ko si ti
I što si
Zаdrhtаlа
Kаd sаm prozore
Duše otvorilа,
Nа beli pаpir 
Stih položilа,
I zаstаlа.
Jer, 
Mа ko dа si,
Mа gde ti bio dom
Dođi!
Budi stаnаr srcu mom.
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5Poštovana profesorka Pjević:
Šta je bol? Da li se i zašto bol može svrstati u vitalne 
parametre?    
Bol je vrlo kompleksan subjektivan 
osećaj, a manifestuje se kombinaci-
jom percepcije (spoznaje) bola i reak-
cije individue na to što oseća. Inter-
nacionalna asocijacija za izučavanje 
bola (IASP) prihvatila je definiciju 
bola, koju je 1979. godine dao Mer-
skey: “Bol je neprijatno senzorno i 
emocionalno  iskustvo vezano za 
aktuelnu ili moguću traumu tkiva ili 
je opisano rečima, koje odgovaraju 
takvoj traumi” . Bol predstavlja indi-
vidualno, subjektivno, multidimen-
zionalno iskustvo, čija manifestacija  
rezultira iz kompleksne interakcije 
fizioloških i neurohemijskih efekata 

sa psihosocijalnim faktorima (pre-
thodno iskustvo, crte ličnosti, kultura, 
bolest, strah, anksioznost, depresija). 
Prema dužini trajanja, klinička podela  
bola razlikuje akutni i hronični. Akut-
ni bol je kratkog trajanja i nastaje 
kao posledica nociceptivnih stimu-
lusa (trauma, oboljenje), praćen je 
neuroendokrinom stresnom reakci-
jom, izazvan poznatim uzročnikom 
i obično odgovara na analgetički 
tretman. Hronični bol uporno traje i 
posle akutnog oboljenja ili traume. 
Prema IASP definiciji, hronični bol 
je bol. koji traje najmanje 3 mes-
eca. Često je nepoznate etiologije, 
praćen psihološkim promenama 
ličnosti. Tretman zahteva kombi-
naciju metoda i retko je kompletno 
uspešan. Prema IASP i  EFIC (Europe-
an Federation of the IASP Chapters) 
deklaraciji (2001), akutni bol se sma-
tra kao SIMPTOM bolesti ili povrede, a 
hronični bol je BOLEST sama za sebe 
sa pravom na lečenje. 
Još uvek širom sveta, bol je veliki 
zdravstveni problem, i donekle pod-
cenjen. Uslov za optimizaciju tretma-
na je adekvatna PROCENA bola. Kako 
je bol subjektivan fenomen, procena 
bola  mora biti bazirana na subjek-
tivnoj proceni, samoproceni. Da bi se 
usmerila pažnja zdravstvenih profe-
sionalaca i osigurala važnost procene 
bola, uveden je novi standard i fraza: 
“Bol - peti vitalni parametar”, što 
nameće potrebu da se bol regularno 
meri (procenjuje) zajedno sa ostalim 

vitalnim parametrima (telesna tem-
peratura, srčana frekvenca, disajna 
frekvenca, krvni pritisak).  

Šta više boli: sam bol ili strah od bola?
Bol se mora i može lečiti prime-
nom različitih farmakoloških i nefar-
makoloških sredstava i metoda. Tako 
je akutni bol, moguće otkloniti, a 
hronični, umanjiti. Strah od bola 
(algofobija) je psihološki problem, 
distres i teško da se lekovima može 
otkloniti. Slično drugim strahovima i 
fobijama, strah od bola, kod ranjivih 
osoba, dolazi iz podsvesti kao zaštitni 
mehanizam. Kod njih je percepcija 
bola interpretirana na način, koji se 
opisuje kao katastrofizacija. Obično 
nastaje zbog prethodnog životnog 
iskustva povezanog sa bolom, 
anksioznošću, ugrožavanjem fizičkog 
integriteta. Suočena sa sličnom situ-
acijom, kod osobe nastaju pojačan 
osećaj bola, izbegavanje fizičkih i 
drugih aktivnosti, koje mogu izazvati 
ili pojačati bol. Redukcija mobilnos-
ti  ograničava oporavak, pojačava i 
produžava  bol ili razvija hronični bol, 
koji je u  disproporciji sa  organskim 
nalazom. Iz toga proizilazi da kontro-
lom straha od bola, pomažemo boljoj 
kontroli fizičkog bola i sprečavamo 
nastanak “začaranog kruga”. Lekari 
koji se bave tretmanom hroničnog 
bola, treba uvek da razmotre i strah 
od bola kao mogući uzrok  problema.   

Prof. dr sci. med. Miroslava Pjević, spec. anesteziolog
Klinicki centar Vojvodine
Institut za hirurgiju
Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i reanimaciju 

B o L – SAVEZNIK I NEPRIATELJ
Ivo Andrić je rekao „Što ne boli to nije život, što ne prolazi to nije sreća“. Zašto život boli? Kako da se suočimo 
sa ovim vrlo neprijatnim doživljajem? Šta nas zapravo boli? Da li su bol dolazi iz duše ili srca? Pomoć smo 
potražili  od Prof. dr sci. med. Miroslave Pjević, spec. anesteziologa, predsednika Udruženja za israživanje i tret-
man bola Srbije
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Tolerancija na bol je individualna, 
bez obzira da li se radi o fizičkom, 
emocionalnom ili psihološkom (du-
ševnom) bolu. Modulacija praga za 
fizički bol zavisna je od specifičnih 
supstancija, koje receptore za bol 
čine senzitivnijim (bradikinin, sero-
tonin),  ili manje senzitivnim (endor-
fini). Prethodno iskustvo, psihička 
konstitucija, genetska predispozici-
ja, pol, starosna dob, kultura, religija, 
povezani su sa tolerancijom, a posto-
ji i promenljivost,  zavisno od bolesti, 
straha, anksioznosti i sl. Poznato 
je da žene osećaju bol više, nego 
muškarci. U prvim nedeljama života, 
bebe su naročito senzitivne na bol.   
Starije osobe imaju viši prag bolne 
osetljivosti za kožne i visceralne 
stimuluse, nego za mišićnoskeletne. 

Gde je granica bola?
Bol se kao subjektivni fenomen pro-
cenjuje individualno  subjektivnom 
procenom pomoću skala (vizuelno 
analogna skala, numerička skala), pa 

je u praksi, najjači bol za jednu oso-
bu  onaj bol, koji ta osoba ocenjuje 
sa ocenom 10 (neizdržljiv bol) i toj 
osobi se uvek  mora verovati. Takav 
bol predstavlja urgentno medicin-
sko stanje. Istraživači i kliničari znaju 
da  bol može ubiti. Neotklonjen bol , 
koji dugo traje dovodi do ogorčenja, 
frustracije, bespomoćnosti, depre-
sije, suicida, a neretko, pacijenti 
zahtevaju eutanaziju.

Šta najviše boli?
Ako govorimo o fizičkom bolu, 
najjači bol je porođajni bol i bol 
koji potiče iz gornjeg abdomena i iz 
grudnog koša.

U kakvom su odnosu telesni i duševni bol?
O fizičkom bolu smo već govorili, ali 
moram da napomenem da akutni 
bol ima opominjuću funkciju, dok 
se kod hroničnog, s obzirom na to 
da dugo traje, opominjuća funkcija 
bola gubi i bol dominira životom, 
dovodi do patnje i ozbiljno utiče na 

kvalitet života. S tim u vezi, fizički 
bol je povezan sa psihološkim bo-
lom, pa tretman bola ne sme  biti 
unidimenzionalan, već multidimen-
zionalan. Ovo se  pre svega odnosi 
na terapiju hroničnog bola. Gospođa 
Sisli Sounders (1918-2005), medi-
cinska sestra, socijalni radnik, dok-
tor medicine, humanitarni radnik, u 
jednom svom pismu kaže: “Postajem 
sve svesnija problema sa kojima se 
suočavaju oni koji umiru, posebno 
u beznadežnim slučajevima raka u 
odmaklom stadijumu. Zaista mislim 
da lekari dižu ruke od njih. Želim da 
pronađem način kako da im olakšam 
fizički i duševni bol” . Sisli Sounders je  
osnivač (majka) savremenih domova 
za negu umirućih bolesnika.

Prevencija bola?
 Primena analgezije pre pojave bola 
označava se kao preemptivna (pre-
ventivna) analgezija. Ovakva anal-
gezija se prvenstveno primenjuje u 
prevenciji akutnog postoperativnog 
bola, iako  postoje dokazi da  samo 
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neki analgetički lekovi  i metode  
imaju koristan efekat.  Svakako da 
adekvatan tretman  postoperativnog 
ili  drugog akutnog bola predstavlja 
dobru prevenciju tranzicije akutnog u 
hronični bol.

Bol je subjektivni simptom. Kako ga pacijenti najčešće 
opisuju?
Da se podsetimo, akutni bol je simp-
tom bolesti ili povrede, a hronični 
je bolest sama za sebe. Bol je sub-
jektivan i samo pacijent može da 
ga proceni (samoprocena), kako 
kvantitativno (intenzitet bola), tako 
i kvalitativno. Ako je bol nociceptivni-
somatski (koža, mišići, tetive, fascija, 
kosti, zglobovi),  opisuje se kao: oštar, 
dobro lokalizovan, konstantan ili pak, 
nociceptivni-visceralni (unutrašnji or-
gani), kao: tup, nejasno lokalizovan, 
difuzan, često rastućeg intenziteta, 
periodičan. Ako je bol nenocicep-
tivni (neuropatski) (bolna dijabetična 
neuropatija, alkoholna neuropatija, 
postherpetična neuralgija, trigemi-

nalna neuralgija), bol je konstantan 
ili intermitentan, oštar, “kidajući” , 
“čupajući”, “pekući” i može biti praćen 
abnormalnim nadražajima i dizestezi-
jama. 

Postoji li predispozicija za bol?
Specifičan gen odgovoran za sistem 
percepcije fizičkog bola, može biti 
odgovoran za  genetsku predis-
poziciju  bola (hipersenzitivnost). Sa 
druge strane mutacija gena,  dovodi 
do kongenitalne neosetljivosti na bol 
(kongenitalna analgija). Obe pojave 
su retke. 

Da li koma boli?
Percepcija bola i patnja u vezi sa 
bolom, svesna su  iskustva, pa bes-
vesnost po definiciji, isključuje ova 
iskustva. Dakle, komatozan bolesnik 
u  stanju oštećenja korteksa mozga 
i gubitka svesti, ne daje odgovor na 
bol. Praćenje komatoznog bolesnika 
se tako i zasniva na ispitivanju reago-
vanja na bolne draži.  Kod bolesnika 

sa perzistentnim vegetirajućim sta-
njem, ponekad su prisutne grimase, 
koje kod okoline stvaraju dilemu o 
prisustvu bola i patnje. Ovo predstav-
lja subkortikalni nociceptivni odgo-
vor, a iskustvo bola, kao i iskustva 
gladi i žeđi kod trajno vegetirajućeg 
stanja,  nisu mogući.

Poruka stručnjaka?
Iako živimo u dobu medicinskog čuda, 
velikog farmaceutskog i tehnološkog 
napretka, bol je još uvek podcenjen. 
Za poboljšanje tretmana pored podi-
zanja nivoa svesnosti javnosti, neop-
hodni su standardi i terapijski vodiči, 
edukacija i trening zdravstvenih pro-
fesionalaca, kao i edukacija pacijena-
ta. EFIC moto: “Ne pati u tišini. Otkla-
njanje bola je ljudsko pravo”.

Profesorka zahvaljujem se na  saradnji i posvećenom 
vremenu.

Marko Ivančević, 
student zdravstvene nege i član CDP Novi Sad

1) AKO VAS IKADA LOPOV ILI NEKO DRUGI PRISILJAVA 
DA PODIGNETE NOVAC NA BANKOMATU
Unesite svoj PIN naopako. Tako, ako je vaš PIN 1254, 
vi unesite 4521. Bankomat će vam dati vaš novac, 
ali će to automatski prepoznati kao poziv upomoć 
i alarmiraće policiju za koju lopov ne zna. Ta opcija 
postoji na svim bankomatima, ali mnogo ljudi to ne 
zna. Molimo, prenesite ovu informaciju drugima. Nije 
na odmet imati ovo na umu. 
 
2) KAKO BILO GDE U SVETU POZVATI HITNU POMOĆ - 
POLICIJU 
Jedinstveni broj za vanredne situacije koji se sa mo-
bilnog telefona može pozvati bilo gde u svetu je 112. 
Ukoliko se nađete van signala vaše mreže, a u pitanju 
je vanredna situacija, pozovite 112 i Vaš telefon će 
tražiti bilo koju postojeću mrežu na mestu gde se nala-
zite. Potom ćete na displeju videti brojeve hitnih službi 
za područje u kojem se nalazite. 
Zanimljivo je: broj 112 možete birati čak i kada je ta-
statura na vašem telefonu zaključana. Probajte i sami!
 

3) KLJUČEVI ZA DALJINSKO OTVARANJE AUTA OSTALI 
ZAKLJUČANI U AUTU 
Ovaj će vam trik jednom možda zatrebati. Ako 
zaključate ključ od auta u autu, a rezervni ključ imate 
kod kuće, uradite sledeće: nekoga ko je u kući sa vašeg 
mobilnog telefona zovnite na njen/njegov mobilni. 
Vaš mobilni držite 30-tak centimetara od vrata vašeg 
auta. Osoba u vašoj kući treba da drži u ruci ključ vašeg 
auta blizu mobilnog telefona sa pritisnutim dugme-
tom za otključavanje. Vaš auto će se otvoriti. Udaljen-
ost uopšte nije bitna, važno je samo da na mobilni 
pozovete osobu kod koje je rezervni daljinski ključ za 
otvaranje vašeg auta.

 4) SKRIVENA REZERVA U BATERIJI VAŠEG MOBIILNOG 
TELEFONA 
Zamislite da je baterija vašeg mobilnog pri kraju, 
potreban vam je telefon, a punjač nije kod vas. Nokia 
telefoni imaju mogućnost rezervne snage baterije. Da 
biste je aktivirali, ukucajte * 3 3 7 0 # i vaš telefon će 
imati 50% “dopunjenu”  bateriju. Telefon će ovu rezer-
vu nadoknaditi tokom sledećeg punjenja baterije.

KORISNE INFORMACIJE

MoŽDA NEKo VEĆ ZNA,
ALI JE VEoMA KoRISNo ZNATI
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5) KAKO POTPUNO ONEMOGUĆITI KORIŠĆENJE VAŠEG 
MOBILNOG, AKO GA NEKO UKRADE 
Prvo morate znati serijski broj vašeg mobilnog telefona. 
Da biste saznali koji je to broj, ukucajte *#06# i na disple-
ju će se pojaviti 15-cifreni broj. Ovaj broj je jedinstven 
za vaš aparat. Zapišite taj broj i čuvajte ga na sigurnom. 
Ako vam neko ukrade telefon, pozovite vašeg operatera, 

izdiktirajte serijski broj, i operater će blokirati vaš telefon, 
koji će biti potpuno beskoristan čak i ako lopov promeni 
SIM-karticu. Iako verovatno nećete dobiti nazad vaš tele-
fon, barem ćete znati da kradljivac od njega nema ništa. 
Kada bi svi ovako postupali, dalje krađe mobilnih tele-
fona ne bi imale svrhe.

LEKoVITo BILJE

PELIN
Drugi nazivi: akcenac, osenac, pelincek, vakcenac. 
Latinski naziv: artemisia absinthium   Engleski: Wormwood 

opis biljke: Pelin je trajna 
biljka s razgranatom sta-
bljikom, polugrmastog ob-
lika, visine do 1 metra. Sta-
bljika je okrugla s perasto 
razdeljenim listovima. Cveta 
u grozdu sitnim sunovratim 
glavicama. Cvetovi se sasto-
je od čaške s uskim slapovi-
ma, bledožutog, levkastog, 
na krajevima petodelnog 
rascepljenog venčića, do 
pet prašnika. I dok je u nas 

pelin simbol jada, čemera, dotle su nekada Rimljani na 
Kapitolu, pre i iznad svih priznanja i počasti, pobednike 
napijali napitkom od pelina, ubeđeni da je to najveća na-
grada za pobednika, jer im se po tadašnjem shvatanju, 
obezbeđuje dobro i večno zdravlje, najveće zemaljsko 
bogastvo. U ostalom i latinski naziv pelina ima simbo-
lično znacenje tj. ime biljke treba da deluje psihosuge-
stivno na čoveka, da veruje da će biti zdrav i čio. Antički 
naziv potiče od grčke reči (Artemisia) lekovite.

Stanište: Pelin raste na osunčanim neobraslim zem-
ljištima, a zbog svoje lekovitosti sadi se i u  vrtovima. 

Lekoviti deo biljke: Za lek sabiru se listovi pre cvetanja i 
cela biljka za vreme cvetanja, te se potom suše.

Lekovito delovanje: Pelin je vrlo gorkog ukusa. Iz-
vanredno je sredstvo za čiščenje krvi i jačanje želuca. 
Upotrebljava se u lečenju loše probave, nadimanja, 
slabog apetita, podrigavanja, žgaravice, glista, bolesti 
jetre, slezine, bubrega, žutice, groznice, grušanja krvi, 
mokraćnog mehura, vodene bolesti i osipa. Osim toga, 

široka lekovita svojstva pelina povoljno utiču na celok-
upni organizam . Tako nestaju teške smetnje , debljine, 
šećerne bolesti, i u duševnim smetnjama koje, više ili 
manje, imaju dublji uzrok u neredovnom radu probavnih 
organa, smetnjama u radu jetre, žuči, slezine i ženskih 
polnih organa.

Tekst je preuzet sa web sajta lekovitog bilja: “Herbateka”.
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UMETNoST RUŠI ZIDoVE

U sklopu ovog projekta organizovane su jednom 
nedeljno radionice, na kojima su polaznici bili i OSI dečije 
i cerebralne paralize, gde su se stekla osnovna znanja iz 
oblasti, filmskog jezika, pisanje scenarija i knjige snima-
nja. Neki od nas su ovladali tehnikom snimanja kamerom, 
i upoznali smo osnove montaže.

Sve u svemu kroz tri meseca rada, učenja i druženja, 
korak po korak odlučli smo se i hrabro se upustili u real-
izaciju i snimanje naših prvih autorskih  filmskih dela,kao 
rezultat koji i dokazuje ozbljnost i uspeh projekta,a to 
je nastanak filmova pod nazivom: „Tražim posao“ Đorđa 
Gligorića i Ivane Rendulić, i ostvarenja pod nazivom: 
„Vera i nada“ Dragoljuba Krndije i „Neobičan putnik s os-
mehom“ čiji sam autor lično ja, režiser i scenarista. Imali 
smo apsolutnu slobodu u pogledu ideja,pisanja scenari-
ja, knjige snjimaja, monologa…

Kao polaznik i učesnik filmskih radionica upoznala 
sam jedan svet, koji je bio sasvim nepoznat za mene. 
Ubrzo sam  stečenim znanjem, zahvaljujuči voditelju 
naših radionica Zoranu Cvetkoviću,prva iz grupe snimila 
svoje prvo autorsko delo.Imala sam priliku da upoznam 
čar snjimanja,osetim tremu i strah hoće li sve ispasti kako 
sam zamislila,da li ću znati da scene koje sam postavla na 
papiru pretvorim u pokretnu sliku.

Samo snjimanje je nešto što ostaje za sva vremena, 
iskustvo za koje ne postoji merilo vrednosti. Imali smo 
trenutke uzbuđenja, svakakvih smešnih situacija, ra-
doznalih pogleda a zamalo i da dođe do jedne nesreće 
(da se prevrnu kolica na jednoj uzbrdici).

Shvatila sam da sam ušla u svet umetnosti koji mi 

je otvorio mnoga vrata, ispunio moj život  i okrenuo me 
novom zanimanju.

Došao je trenutak montaže naših filmova.Na radi-
onicama imali smo priliku da saznamo čarolije montaže 
od Biljane Savić montažerke slike i zvuka.Stigao je dan 
kada smo naše filmove videli na belom platnu i čuli prve 
utiske, i mišljenja od strane ljudi iz radionice. Na prvi 
mah svima nam se činilo da je to i kraj našeg druženja, 
učenja stvaranja filmova.Naša zainteresovanost i velika 
želja da se sve nastavi pokrenula je inicijativu koordina-
torki projekta Milesi Milanković da se zajedno borimo za 
produžetak projekta.

Posle konferencije za novinare održane u Izvršnom 
veću Vojvodine na kojoj je prikazan trejer filmova pristigli 
su komentari,reči podrške što mi je potvrdilo da su ljudi 
moj film odgledali, doživeli i shvatili ga na pravi način.
Naši filmovi stavljeni su na Internt stranicu you-tube i na 
fejzbuk. Bila sam srećna jer sam ostvarila svoju viziju da sa 
delom “Neobičan putnik s osmehom” dam postrek najpre 
osobama sa invaliditetom pa onda svima onima koji svoj 
život doživljavaju manje uspešnim. Nisam ni znala da ću 
doživeti pozitivan komentar nepoznate žene, majke OSI 

iz Inđije, koja mi je rekla da je videla na You-tube-u naše 
filmove. Čestitala mi je i izrazila divljenje za naša ostva-
renja. 

Za mene je to posebno priznanje kao dokaz uspeha. 
Spremna sam da stvaram umetnička dela na ovakav 
način i verujem da ćemo našim filmovima porušiti zidove 
predrasuda prema osobama sa invaliditetom!

Jelena Radović
 članica CDP-a Novi Sad

Projekat „UMETNOST RUŠI ZIDOVE“ je realizovalo Udruženje distrofičara Južnobačkog okru-
ga uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje APV i Ministarstva kulture Republike 
Srbije u periodu jul-decembar 2010 god.
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PREDLoG ZA ČITANJЕ

Svim ljubiteljimа stripа nа 
nаšim dаnаšnjim prostorimа, а 
i nа područjimа nekаdаšnje SFR 
Jugoslаvije „Stripotekа“ je uživаlа 
stаtus nаjpopulаrnijeg i nаjboljeg 
strip mаgаzinа sа tirаžom i preko 
sto hiljаdа primerаkа tokom se-
dаmdesetih i osаmdesetih godinа 
prošlog vekа. Prvi broj „Stripoteke 
– Pаnorаme“ pojаvio se nа kioscimа 
u mаju 1969 godine. I poput nekih 
drugih strip izdаnjа iz tog vremenа 
i „Stripotekа“ je uvelа prаksu ob-
jаvljivаnjа kompletnih epizodа stri-
povа rаzličitog žаnrа u A-4 formаtu. 
Zа čitаoce priči u slikаmа usledilo 
je zlаtno dobа stripа. Uz „Politikin 
Zаbаvnik“ i stripove tog vremenа 
„Zlаtnu seriju,“ „Lunov mаgnus strip“, 
„Nikаd robom“ i „Crtаne romаne“  
novosаdskа „Stripotekа“ je svojim 
аtrаktivnim nаslovnim strаnicаmа i 
odаbrаnim kompletnim stripovimа, 
i nedeljnom dinаmikom izlаženjа 

od letа 1972, brzo steklа široki krug 
vernih čitаlаcа. 

U početku su u „Stripoteci“ izlаzili 
humoristički stripovi: „Umpаh Pаh“, 
„Spirou i Fаntаzio“, kultni „Gаston“ 
i „Tаlični Tom“ koji jedini nа svetu 
poteže svoj kolt brže od svoje senke. 
Zаtim od 1974. godine „Stripotekа“ 
izlаzi nа duplom broju strаnicа 64. 
i sа svojim prepoznаtljivim logom 
pod kojim i dаnаs izlаzi u Srbiji. Is-
pod tаdаšnjeg imenа „Stripotekа“ 
stаjаo je podnаslov: jugoslovenskа 
strip revijа. Tih godinа nа sceni su 
bili аvаnturistički stripovi: „Poručnik 
Bluberi“ koji će kаsnije biti i reprizirаn 
i kojeg će u nаredne tri decenije 
njegov аutor Žаn Žiro nаcrtаti više 
od dvаdeset epizodа. Tu su bili i 
drugi stripovi evropskog poreklа: 
„Riđobrаdi gusаr“, „Modesti Blejz“, 
„DŽeremаjа“, „Kosmički putnici“, „Kor-
to Mаlteze“ strip o mornаru lutаlici 
sа početkа dvаdesetog vekа аutorа 
Hugа Prаtа kome će ovаj strip serijаl 
specifičnog crtežа doneti svetsku 
slаvu nа polju devete umetnosti.  „As-
teriks“, „Iznogud“, „Crnа Brаdа“ i „Koko 
Bil“- humoristički stripovi smenjivаli 
su se nа strаnicаmа „Stripoteke“. 

Nаrаvno dа nije mogаo biti 
zаobiđen аmerički strip koji je čitаoce 
tаdаšnje Jugoslаvije upoznаo sа strip 
čаrobnjаkom, legendom Hаroldom 
R. Fosterom koji nаm je podаrio 
strip sаgu „Princ Vаlijаnt“ priču 
nаcrtаnu, zа svog dugog životа, nа 
oko neverovаtnih osаm stotinа tаbli 
stripа crtаnih strаhovitim ritmom po 
jednа strаnicа nedeljno u koloru. Mit 
o krаlju Arturu i njegovim vitezovimа 
okruglog stolа i zаmku Kаmelot i 

život nаrodа srednjevekovne Evrope 
više nego rаskrošno prenet je nа crtež 
u kojem su uživаli čitаoci Amerike 
i Evrope. Istoričаri i teoretičаri de-
vete umetnosti strip „Princ Vаlijаnt“ 
smаtrаju vrhuncem koji je retko ko 
zаnаtski dostigаo. U tom, može se 
reći, porodičnom stripu likovi koji 
se pojаvljuju podložni su znаcimа 
prolаznosti vremenа. I još jedаn 
sjаjni crtаč proslаvio je аmerički strip 
Aleks Rаjmond sа svojа čаk tri crtаnа 
junаkа: „Rip Kirbi“ – detektivski, „Flаš 
Gordon“– nаučnofаntаstični i „DŽim 
iz džungle“-аvаnturistički. Gotovo dа 
nemа znаčаjnijeg stripа u istoriji ko-
jeg „Stripotekа“ nije predstаvilа.

Od osаmdesetih godinа dvа-
desetog vekа, pа sve do rаspаdа 
Jugoslаvije i ekonomskih sаnkcijа  
kаdа „Stripotekа“ nije izlаzilа neko-
liko godinа, usledio je prаvi bum 
jugoslovenskih strip crtаčа nа strа-
nicаmа mаgаzinа. Rаzmаhnuli su se 
svojim rаdovimа Brаnislаv Kerаc, Igor 
Kordelj, Željko Pаhek i brojni drugi 
аutori.

Dаnаs, nаkon 43 godine izlа-
ženjа „Stripotekа“ se nа kioscimа 
pojаvljuje jednom mesečno i imа 60 
strаnа. Nаslovne strаne crtа Brаnislаv 
Kerаc i redovno mu u „Stripoteci“ 
izlаzi humoristički strip „Bil the Pljuc“ 
.Tu su mnogi novi i stаri evropski 
i аmerički stripovi kаo što su ču-
veni „Hogаr Strаšni“, te „Redov Bil“, 
„Džoe bаr tim“ „Lester Kokni“, „Brаćа 
špаgeti“, „Poručnik Bluberi“, „Torgаl“... 

Ž. Kаnurić
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U orgаnizаciji “Suncokretа” Sаvezа  
zа cerebrаlnu i dečiju pаrаlizu, а pod 
pokroviteljstvom Ministаrstvа zа rаd 
i socijаlnu politiku, sektorа zа zаštitu 
osobа sа invаliditetom održаnа je u 
sredu 29. decembrа. 2010. godine 
sа početkom u 10 čаsovа u Novom 
Sаdu tribinа nа temu: „Uticаj ekonom-
skog stаnjа nа život OSI“ i „Nаsilje u 
porodici“ sа osvrtom nа zаkon protiv 
diskriminаcije OSI.
Predаvаč nа tribini bilа je Milicа Ružičić-
Novković iz Centrа “Živeti usprаvno”.
Tribini su prisustvovаli predstаvnici 
Društаvа zа cerebrаlnu i dečiju pаrаlizu 
sа teritorije AP Vojvodine. 

T R I B I N A

U organizaciji društva C.D.P. Sombor i društva distrofočara 
Zapadno Bačkog okruga 16.12.2010. proslavljen je doček 
Nove godine u velikoj sali Gerontološkog centra. 
Počeli smo se okupljati u 16h. U dobrom raspoloženju 
počelo je druženje. Raspoloženje je  upotpunila fina i bo-
gata večera. U prijatnoj atmosferi slušali smo starogradske 
pesme. Predsednik društva CDP Sombor Dragan Zečević, 
iznenadio je sve prisutne, posebno mene, sa džepnim 
kalendarima. Na kalendaru je fotografija moje majke 
i mene sa mog rođendana. Bilo je to stvarno prijatno 
iznenađenje. Veliko hvala za nezaboravno druženje svim 
organzatorima, a  i osoblju Gerontološkog centra na izvr-
snom posluženju.

 Julijana Kočiš

DRUŽENJE PoVoDoM DoČEKA NoVE GoDINE

O SEĆANJIMA

Vodite rаčunа o svojim sećаnjimа.
Ne možete ih ponovo doživeti.

Bob Dilаn  

IZREKE KROZ VEKOVE

Krаtkoćа je dušа duhovitosti.    

Vilijem Šekspir)
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cRNA HRoNIKA BUDUĆNoSTI

DA ZAHVALIMO ISKUSTVU PILOTA
Beograd, 13. januar 2024.
76-godišnji pilot JAT-a je juče, vršeći svoju 
dužnost, zaboravio kod kuće naočare (dioptrija 
9+; 7+), zbog čega je omašio pistu na aerodro-
mu “Nikola Tesla”, te je morao prinudno da sleti.. 
Prinudno je sleteo na autoput Beograd-Zagreb, 
pri čemu je uništio 16 putničkih automobila, 4 
kamiona i jedan autobus. Samo zahvaljujući pi-
lotovom dugogodišnjem iskustvu u ovom poslu 
materijalna šteta nije bila veća..

OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA PRODUŽENJE 
RADNOG STAŽA
Beograd, 13.01.2024.
Svi koji u ovoj tekućoj godini napune 73 godine 
i imaju više od 50 godina radnog staža, dobijaju 
subvencije za kupovinu novih invalidskih kolica. 
Na subvenciju imaju pravo svi koji invalidska kol-
ica koriste na radnom mestu.

78-GODIŠNJI LOPOV U INVALIDSKIM KOLICIMA 
POBEGAO
Kruševac, 14.januara 2024.
Juče popodne je bezobrazni mladi 78-godišnjak, 
kome nedostaje još dobrih 18 godina do penzi-
je, bezočno opljačkao banku “Naša posla d.o.o” 
u Glavnoj ulici. Nepoznati mladi 78-godišnjak je 
u službenim invalidskim kolicima upao u banku 
“Naša posla d.o.o” i od službenica banke zahtevao 
novac. Mlađa službenica (69-godišnja M.P.) se 
nije uplašila, već je odmah pozvala policiju. Na 
mesto događaja su se dovezli 72-godišnji poli-
cajac Jeremija P. i godinu dana mlađi Stamen-
ko K., koji je vozio policijsko vozilo i nespretno 
parkirao u obližnjem lokalu. Bezobrazni lopov je 
bez plena zbrisao u invalidskim kolicima!

76-GODIŠNJI PEKAR ZAMENIO BRAŠNO
SA MALTEROM
Niš, 15.januar 2024.
76-godišnji Budimir N. je greškom zamenio 
malter sa brašnom. Do greške je došlo jer mu 
je 81-godišnji dostavljač materijala Radivoje 
V. greškom dostavio zamotuljke sa malterom 
umesto sa brašnom. Budimir, koji ima već više 
od 10 godina manje probleme sa vidom (diop-
trija levog oka 13+), nije našao svoje naočare, 
kako bi pročitao sadržaj zamotuljka.

79-GODIŠNJI DEDICA PAO SA
GRAĐEVINSKE SKELE
Leskovac, 13. januar 2024.
Pri obnavljanju fasade ozbiljnije je povređen 
Jusuf H. iz Novog Pazara. Mladi radnik je zbog 
nedostatka radnog iskustva pao sa građevinske 
skele na 83-godišnjeg šefa gradilišta, koji je tu 
tražio svoju zubnu protezu, a koja mu je ispala 
zbog kašlja. Tom prilikom su povređena obo-
jica. Obojicu radnika građevinskog preduzeća 
“Starac Fočo d.o.o”  prebačena su u Leskovačku 
bolnicu.

TOKOM OPERACIJE MU ISPALA
ZUBNA PROTEZA
Kragujevac, 14. januar 2024.
78-godišnjem hirurgu Bošku M. se juče dogodio 
nemio događaj. Lekar Boško M. je obavljao op-
eraciju trbušne duplje. Tokom operacije mu je u 
trbušnu duplju pacijenta ispala zubna proteza, 
što je lekar primetio tek nakon operacije. Lekar 
je zapretio tužbom ako mu pacijent ne podmiri 
troškove za novu protezu... 
  

Ako bude prihvaćen novi zakon o penzionisanju i produženju radnog staža ovako će u Srbiji izgledati 
CRNA HRONIKA u novinama kroz 15 godina:
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BESZéLGETéS DR EMIL TATARINNA

IDŐBELI GYÓGYITÁS ÉS DIAGNOSZTIKA

Doktor Úr  kérjük mondjon nekünk  valamit ön-
magáról és a specializációjáról?

Örvendek hogy meghivtak hogy 
eggyütt megosszuk a tudást és a 
tapasztalatot. Kezdetnek egy két 
szót magamról. Horvátországban 
születtem ahol az általános iskolát és 
a gimnáziumot befejeztem. Az orvo-
si egyetemet Beográdban fejeztem 
be, most már a távolinak tünő 1982 
ben.A neurológiai specializációt és 
a szubspecializációt elektroence-
falógiábólepileptológiából Zágreb-
ban1990 ben. A jólismert háborús es-
eményekig 1991 ben Eszéken éltem 

és dolgoztam. Ezséket elhagyva Beli 
Manasztiron. 1996 ban jöttem Zom-
borba 2001 ig a  neuropszihiatrián 
dolgozutam. 2001 től a mai napig a 
„Hipokrat“ neurológiai rendelőben 
dolgozom Zomborban.

 
Kiks zámára létesült ez az intézmény amelyben már 
éve kóta dolgozik, és milyen szolgáltazásokat nyujt?

Ez a neurológiai rendelő szolgáltatá-
sok nyújtására képesitett általános 
neurológiai téren és szubspecial-
izációs szolgáltatásokat  nyujt  az 
epileptológiában. 

Melyek az okozói a cerebrális és a gyermekparalizis-
nek?

A gyermek cerebrális paralizis (DCO) 
vagyis az infantikus cerebrális paral-
izis (ICP)  betegségnek nagyon sok 
okozója lehet. Ez egy állapot amely 
a gyermeki agy sssérüléséből ered 
ered a terhesség alatt, a szülés alat 
avagy az első életévekben.A terhes-
ség alatt az okozók virusok lehetnek 
(pl rubeola) baktéeiumos fertőzés 
(Pl szifilisz) okozók, paraziták (pl tok-
szoplazma).  A szülés alatt okozoi 
lehetnek  az ugynevezett perinatá-
lis aszfikció és a szülési agytrauma, 
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szülési nehézségek, forcepsz és vá-
kum használata.  Okozója lehet egy 
súlyos sárgaság az RH inkompati-
bilitás végett . Az első  életévekben 
a DCO okozói lehetnek coirkuláviós 
zavarok is az agyerekben, agygyul-
ladás és agyhártyagyulladás. 

A gyermekparalizis okozója (po-
liomielitisz anterior acuta) egy vi-
rus az enterovirusok csoportjából 
amely  bizonyos idegsejteket táma 
dami izomsorvadáshoz vezethet. 
Ez a betegség gyógyitására egy 
nagyon hatásos védekezés áll ren-
delkezésünkre oltás formájában és 
ennek kőszőnheten  a megbetege-
dés igen ritka. 

Mennyire fontosa cerebrális és gyermekparalizis-
ben szenvedők részére az időbeli diagnosztizálás és 
kezelés megkezdése?

Mint ahogy minden más betegsé-
gnél nagyon fontos megtudni az 
igazat amelyet ugy hivunk pontos 
diagnózis, hogy megkezdhessük 
a gyógyitást és a szövődmények 
megelőzését

Milyen különböző kezelési lehetőségek használ-
hatók?

A DOC Betegségnél nagyon fontos 
mielőbb észlelni a tüneteket, hogy m 
inden létező gyógymódot igénybev-
együnk.hogy az agysérülés minél 
kisebb legyen, és késöbb kezelhető 
legyen az epilepszia, deformitás, sz-
pazmák, kontraktúrák. Az epilepsziát 
nagyon könmnyen lehet  ellenőrzés 

alatt tartani antiepileptikus gyó-
gyszerekkel, a szpazmákat  kontrak-
turákat és deformitásokat szintén 
gyógyszerekkel , fizikális terápiával, 
gyakorlatokkal, korrektiv sebészeti 
beavaztkozással lehet kezelni. Az 
utóbbi időben a szpazmatikus tüne-
teket botolinos tokszinnalkeuelik. 
Akutfázisú gyermekparalizisnélleg-
jobb a pihenés passziv mozgással 
vegyitve az ágyon. Ezek utám követ-
kezik a fájdalom tünetreinek kezelése 
az izmokon, és a fejben analgetikok-
kal, és szekundáris infekciók is kelet-
kezhetnek, egyes esetekben a beteg 
légzőszervi izmok gyengülése végett 
reszpirátort kénytelen használni.  
Későbbi kezelésben kap alkalmazást 
a hosszúlejáratú fizikális terápia. 

A szülők edukálása feltételezhetően nagyon fontos  
a sikeres kezelésben és ugyszintén hozzásegit  a 
pozitiv hozzáálláshoz a szülők részéről a gyermekek 
érdekében a további kőzős életben?

Hatalmas jelentőséggel bir az em-
litett betegségektől szenvedő gyer-
ekek szüleinek és gyámjainak  eduká-
lása, hogy lehetőség adódjon arra 
hogy a gyermek stimulálva legyen 
neszélgetéssel játékkal és tanulással 
a szülői házban. Minnél nagyobb a 
család hozzájárulása annál jobbak az 
eredmények. 

Örőklődő bewtegségek –e  a cerebrális és a gyerme-
kparalizis? 

Az előbbiekben elmondottakról vilá-
gossan látjható hogy ez a két beteg-
ség genetikailag nam örökölhető. 

Természetesen sok tévhit és előitélet 
létezik, de  de a legjobb módja ezek 
kiküszöbölésére az edukálás mem 
csak azok körében érdemes akik 
érdekeltek  hanem a széles popu-
láció kőrében is. 

Bizonyára halott a  szerbiai mozgássérültek 
mozgalmának központjáról. Véleménye szerint  a 
mozgássérültek (OSI) jobban élnek egy minden-
napi normális körn yezetben ha erre megvannak a 
lehetőségek, avagy jobb elhelyezni őket egy állami 
(OSI) intézetben?

A saját házban, családban városban, 
saját barátok között élni sokkal jobb 
mint(OSI) otthonban való eljhelyezés, 
természetesen ahol erre lehetőség 
nyillik, mert egy ilyen lehetőség sok-
kal több szeretetet,odafigyelést és 
egyben a gyors és jobb javulást és 
minőségesebb életet nyujt

Mit tudna még mondani az (OSI) ról, szülőkről és 
gyámokról?

A végén minden mozgássérült 
részére szüleik éas gyámjaik részéreis 
kivánok sok türelmet, szeretetet, 
megértést és kitartást a cél a jobb 
minőségesebb élet elérésében. Az 
élet egy ajándék és élvezni kell ben-
ne függetlenül a nehézségekre, mert 
az élet eggy és megismételhetetlen. 
Üdvözletem minden  kedves „Su-
cokret“ olvasójának

Zseljkó Kanurity

O FLERTOVANJU

Nа sreću, devojke su znаtno 
hrаbrije od momаkа, one 
neprekidno flertuju.

Gven Stefаni, pevаčicа

IZREKE KROZ VEKOVE

Lаkomаn ubijа i kokošku
kojа nosi zlаtnа jаjа.

Grčkа nаrodnа izrekа



su
n

co
k

re
t

15

Da mi je neko unapred najavio kojim putem će 
moj život ići i kroz šta ću sve proći do dvadeset 

devete godine, verovatno bih odustala na samom 
početku. Srećom, život nema najave niti ima ko da 
vas pripremi za ono što vas čeka. Jednostavno vas 
bace u okean i vi plivate. Ako ne umete, posle neko-
liko zamaha naučite osnove, a onda se celog života 
usavršavate. U suprotnom potonete.

Detinjstvo mi je bilo ispresecano odlascima kod 
lekara, traumama, operacijama, ali i ispunjeno nez-
aboravnim trenucima koje sam provodila sa svojim 
vršnjacima u školi, na rođendanima, u igri. Dijagno-
za koja mi je postavljena u devetoj godini je toliko 
retka i neprepoznatljiva da sam tada evidentirana 
kao prvi i jedini jugoslovenski slučaj, tako da ni moji 
roditelji ni ja nismo znali šta da očekujemo. Trenutka 

kada sam prvi put sela u kolica se ne sećam, iako sam 
imala trinaest godina, ali se dobro sećam da je deci 
iz mog odeljenja bilo zanimljivo da me voze i da smo 
išli u grupne šetnje. Tako je bilo dok sam sa štakama 
mogla da se penjem uz stepenice. Kada je to post-
alo nemoguće, mamin predlog da moje odeljenje 
spuste u prizemlje, škola je odbila, predloživši da me 
prebace na vanredno, „da se dete ne muči“. Usledilo 
je učenje kod kuće, plaćanje privatnih profesora za 
pojedine predmete, polaganje ispita, izolacija i rela-
tivno brz zaborav od strane vršnjaka, što nije čudo, 
s obzirom da vas u sličim okolnostima zaborave i 
odrasli, a da ne govorimo o deci u „magarećim“ go-
dinama. U gimnaziji se ponovio isti scenario. Istina, 
vanredno obrazovanje vam pruža priliku da završite 
školu ubrzano, što sam ja iskoristila i završila gim-
naziju za tri umesto za četiri godine. Danas bih je 
radije završila i za pet, ali da idem u školu sa svojim 
vršnjacima, da zajedno rastemo i pripremamo se za
ono što nas čeka.

Studiranje se za mene podrazumevalo. Iz ljubavi 
prema jeziku, a i svesna svojih fizičkih mogućnosti, 
upisala sam engleski jezik i književnost na Filološkom 
fakultetu u Beogradu. Na fakultet sam išla redovno, a 
uz stepenice su me nosili roditelji, svaki dan, i po kiši 
i po snegu, uporno i istrajno. Pored arhitektonskih 
barijera, ogroman problem smo imali i sa prevozom. 
U to vreme su, u ovolikom Beogradu, postojala tri 
kombija, od kojih je bar jedan bio redovno u kvaru, a 
drugi zauzet, tako da sam morala da prihvatam ter-
mine koje su mi davali tj. da odlazim dosta ranije i re-
dovno izlazim sa poslednjeg časa. Danas u Beogradu 
postoji daleko veći broj kombija, ali raste i broj koris-
nika. Na dobroj organizaciji i pristupačnosti javnog 
prevoza moramo raditi mnogo više.

Uprkos svemu, studentske dane ne bih menjala 
ni za šta na svetu. Konačno sam mogla da čujem živu 
reč profesora, odgovorim na času, razmenim beleške 
sa kolegama, polažem ispite zajedno sa njima. Tada
sam i shvatila u koliko sam neprirodnoj atmos-
feri živela prethodnih godina, koliku smo grešku 
napravili što smo dozvolili da nas ubede da pređem 

Jelena Milošević

ŽIVoT NEMA NAJAVE



na vanredno. Da sam odrastala zajedno sa ostalom 
decom, sigurna sam da bih danas mnoga vrata lakše 
otvarala, da bih naučila da se borim više za sebe, da 
bi me nepravda manje bolela, da bih bila čvršća.
Ovako sam odrasla pod staklenim zvonom, verujući 
da mi svi ljudi žele dobro i da uvek govore istinu (a 
zašto ne bi?). Mama, koja mi je ogromna podrška i 
vetar u leđa, ima običaj da prekorava sebe što me 
nije drugačije vaspitala. Po meni, krivica nikako ne 
leži u pojedincu, već u sistemu i zato se danas svim 
svojim snagama i znanjem zalažem za inkluzivno ob-
razovanje tj. obrazovanje za svu decu.

Diplomirala sam u dvadeset drugoj godini, a 
prvi prevod sam dobila već sledećeg dana, što mi je 
dalo krila. Prevođenje, uz adaptiranog miša i tastat-
uru, delom možete obavljati i kod kuće, a i zar nije 
logično da profesor engleskog jezika i književnosti 
ima prednost kada treba angažovati prevodioca? 
Ipak, po završenom poslu se pokazalo da je kod nas 
bitnije da imate nekog na visokom položaju, sa čime 
ja ne mogu da se pohvalim, i da lepo vaspitanje ne 
pomaže mnogo. Istina, moja radna biografija s go-
dinama postaje sve bogatija, ali posla nikako nema 
dovoljno da bih mogla da biram, tako da srećno 
prihvatam kad god mi se ukaže prilika da pre-
vodim. Do sada je bilo i pravnih i istorijskih tekstova, 
istraživanja, projekata, filmova, serija, stručnih knjiga 
za različite institucije, kompanije i organizacije. Imam 
diplomu Univerziteta u Beogradu, svesna sam svojih 
mogućnosti i kvaliteta i verujem da, ako mi se pruže 
jednake mogućnosti, mogu da budem ravnopravni 
član poslovnog tima.

Po prirodi sam veoma znatiželjna osoba, što me 
je i navelo da se po završenom fakultetu prijavim za 
seminar Invalidske studije Centra za samostalni život 
invalida Srbije. U okviru praktičnog zadatka, dobila 
sam ulogu PR-a, sa ogromnim entuzijazmom uplo-
vila u invalidski pokret i počela da učim šta znači tim-
ski rad, organizacija tribine, rad sa medijima, podiza-
nje svesti. Tada sam shvatila koliki je značaj medija, a 
vremenom sam, kao PR na brojnim projektima, imala 
priliku da se lično uverim da se stvari ipak pomeraju 
sa mrtve tačke. U međuvremenu sam postala i pot-

predsednica Udruženja distrofičara Beograda, čiji 
sam član od detinjstva. Kroz razne aktivnosti i pro-
jekte, zalažem se za servis personalnih asistenata, 
pristupačno okruženje i prevoz, ravnopravnost u 
školovanju, zapošljavanju, za samostalan život oso-
ba sa invaliditetom. Pedagoški rad me takođe veoma 
ispunjava, pa sam u Udruženju držala i kurs englesk-
og jezika za naše članove, a sa zadovoljstvom pišem i
prevodim za više časopisa koje izdaju organizacije 
osoba sa invaliditetom. Redovno posećujem i kon-
ferencije i tribine, uvek volim da čujem i naučim
nešto novo. Ambicija i planova imam mnogo.

Budući da koristim kolica, da ne mogu da 
pomeram ruke, da mi je položaj tela vrlo specifičan, 
konstantno mi je potrebna asistencija. Tek kada sam 
2003. godine preko Centra za samostalni život dobi-
la personalnu asistentkinju, počela sam da shvatam 
koliko su u Srbiji osobe sa invaliditetom i njihove po-
rodice prepuštene same sebi i kako uz alternativne 
servise podrške i dobru organizaciju, naravno, ne 
možete da prohodate, ali možete da živite daleko is-
punjenijim, kvalitetnijim životom.

S obzirom na izuzetno retku dijagnozu, ili možda 
baš zahvaljujući tome, imala sam prilike da putujem 
u Ameriku i neke evropske države na konferencije 
gde su se okupljali članovi mog međunarodnog 
udruženja i tako upoznajem različite zemlje, kulture, 
ljude. Putovanja su bogatstvo koje se ni sa čim ne 
može meriti i sa kojih nosim najlepše uspomene. 
Upravo u tim zemljama i kroz kontakte sa ljudima 
iz različitih delova sveta koje svakodnevno negu-
jem, lično sam se uverila da osobe sa invaliditetom 
zaista mogu da žive kao ravnopravni građani i to je 
ono što me pokreće da u Srbiji budem deo pokreta. 
Svesna sam da ništa ne dolazi preko noći, više puta 
mi je došlo i da se povučem, ali onda ne bih imala 
pravo da kritikujem. Onda bi to značilo mirenje sa 
svakodnevnim saplitanjem, sa situacijom kakva je 
sada, sa kojom, iskreno, nisam zadovoljna i za koju 
verujem da je moramo i možemo promeniti, ali samo 
ako se za zajedničke ciljeve borimo timski i sportski.

Priča iz knjige OSI „NE TAKO OBIČNE PRIČE“


