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Ми постојимо да бисмо је
спречили у томе.

Часопис за друштвена,
културна и животна питања
оболелих од
МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ
у Србији

Мултипла склероза, непредвидива, често
онемогућујућа болест централног нервног
система, прекида проток информација у мозгу
и између мозга и тела. Симптоми варирају од
утрнулости и пецкања до слепила и парализе.
Напредак, озбиљност и специфичност
симптома МС-а још увек се не могу
предвидети, али напредак у истраживању и
лечењу креће се ка свету без МС-а.
Друштво МС Србије ради на побољшању
квалитета живота особа са мултиплом
склерозом, сарађујући са МС организацијама
широм света, као и пружању програма и
услуга осмишљених да помогну људима са МСом и њиховим породицама.
Друштво је посвећено стварању света без МС.
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Г - 35
Живети са хроничном и озбиљном болести
није једноставно. Неретко помоћ и подршка
здравствених радника и најближих није
довољна. Често најбољи савет и разумевање
стижу од особа у сличној ситуацији, оболелих
од исте болести.
Зато се у “Друштву за мултиплу склерозу
Србије“ годинама уназад организује
„Саветовалиште за особе које живе са МС –
ом и за чланове њихових породица“.
Саветовалиште је бесплатно и доступно свим
заинтересованим, а осмишљено да се кроз
разговор у малим групама пружи стручна,
али и међусобна подршка особама са МС-ом
као и њиховим најближима. У овом
Саветовалишту пацијенти се могу
консултовати и са проф. др Јеленом
Друловић, као представником струке.

Обраћање проф. др Друловић
оболелима од МС-а

Заједно смо јачи!
Уредништво часописа

l

l

Шта проф. др Друловић саветује својим
пацијентима?
Већ 15 година сарађујем са Друштвом МС
Србије кроз Саветовалиште. Пацијенти и
њихови најближи долазе у саветовалиште
када им је потребан стручни савет или
информација која је важна за њихов
свакодневни живот са МС-ом. Осим савета
који добијају од мене, имају прилике да чују
са чиме се други сусрећу, да науче нешто од
њих, али и да поделе своја лична искуства.
Питања која пацијенти постављају и теме
које их интересују су веома различите. Овом
приликом желим да поделим нека од
најчешћих тема/питања која се јављају на
скоро на сваком саветовалишту.
l Физичка активност и вежбање – свака

блага до умерена физичка активност која
Вам прија је добра за вас! У пракси је
показано да су вежбе, јога и пливање
активности који највише пријају оболелим
од МС-а, па се зато саветују. Важно је да
будете свесни могућности свог тела за
вежбање и да га оптерећујете таман толико
колико може, немојте се штедети али ни
претерати…
l Исхрана – најбољи избор је “медитеранска”
исхрана. Она је базирана на великој
количини поврћа, махунарки, орашастих
плодова, пасуља, житарица, меса уз
употребу маслиновог уља. Храна се
термички кратко припрема, а подразумева

l

l

и већи унос свежег поврћа и салата.
Медитеранска исхрана подразумева нешто
нижи унос млечних производа.
Пушење и алкохол – као и код свих тако и
код оболелих од МС-а ограничене количине
алкохола су прихватљиве (чаша вина или
пива дневно), а пушење треба избегавати.
Излагање сунцу – Оболели од МС-а треба
да избегавају излагање сунцу у најтоплијем
делу дана (од 11-17h). Код оболелих од МС-а
овај период дана није препоручљив не само
због ризика који са собом носи излагање УВ
зрацима, већ и због високих температура
која никако није препоручљива.
Бање и хидротерапија – боравак у
бањама, хидротерапија и пливање су
пожељни за оболеле од МС-а. Оно што је
важно истаћи је температура воде у којој се
борави, а која не би требало да прелази 30
степени.
Трудноћа и МС – ако планирате трудноћу
а имате МС, важно је да о томе обавестите
свог лекара (неуролога) како би на време
прилагодили ваше лечење МС-а. У односу
на здраве труднице Ви немате већу шансу
за ризичну трудноћу, побачај или
поремећаје у развоју плода. Трудноћа и
порођај код жена са МС-ом се одвија на
исти начин као и код сваке друге жене, па
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Г - 35
сходно томе одлуке о праћењу трудноће и
начину порођаја доноси гинеколог акушер.
Чак је показано да у току трудноће жене са
МС-ом имају мањи ризик за релапс, мада се
6 месеци након порођаја тај ризик
повећава. Промене у ризику за релапс се
објашњавају променама нивоа хормома у
току трудноће и периоду након порођаја.
Важно је да знате да трудноћа на дужи
период нема утицаја на ток саме болести.
l Клиничке студије – Код нас у земљи,
клиничке студије као и свуда у свету
показују колика је ефикасност и
безбедност лекова за пацијенте. То су
иновативни лекови који су прошли своју
претходну експерименталну фазу на
здравим добровољцима. Клиничке студије
су јасно дефинисане прецизним
протоколима које морају поштовати и
лекари и пацијенти. Сваки лек који се
користи у лечењу болесника морао је
претходно да прође испитивање у оквиру
клиничке студије. Важно је да знате да ако
се одлучите за учешће у некој студији од
свог лекара ћете добити информисани
пристанак на потпис у коме су све
информације о студији, протоколу лечења
и плану контрола. Оно што брине многе је
одустајање од учешћа у клиничкој студији –
пацијент може у сваком тренутку одустати
од студије из било ког разлога (медицински
разлог или сасвим лични).
l Витамин Д – Истраживања су показала да
је снижен ниво витамина Д у крви један од
фактора ризика који повећава вероватноћу
за настанак МС-а. Осим тога, код оболелих
од МС-а показано је да одржавање
нормалног нивоа витамина Д у крви,
доводи до смањења тежине и фреквенце
релапса као и до продужетка времена до
прогресије болести. Улога витамина Д није
у потпуности разјашњена у МС-у, иако се
претпоставља да има имуномодулаторна
својства, али је његов утицај на саму болест
очигледан. Препоруке за суплементацију
витамином Д су 8.000 ИУ дневно, уколико
Вам је дијагностикован дефицит витамина
Д, до нормализације нивоа. Имајући у виду
све наведено, одлазак на море је апсолутно
индикован код особа са МС-ом због
обезбеђивања витамин Д и пливања као
најбољег вида физикалног третмана.
Једино као што је већ наглашно треба
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избегавати дуготрајно излагање високим
температурама.
l Да ли је МС наследна болест? Највећи
број људи који има МС, нема болест у
породици. Ризик се благо повећава у односу
на осталу популацију, ако у најближој
породици имате рођака са МС-ом. Иако је
шанса да Ваше дете добије МС веома
ниска, има смисла избегавати факторе
ризика које могу повећати ту могућност.
Зато је важно да у току трудноће уносите
довољно витамин Д и да Вашем детету
обезбедите суплементе витамином Д у току
детињства (обавезан савет лекара). Такође у
току трудноће избегавајте излагање
дуванском диму, што важи и за Вас и за
дете након порођаја и у току детињства.
l Спазми и како са њима – спазам је осећај
укочености који представља невољну,
неконтролисану мишићну контракцију.
Они су један од најчешћих симптома МС-а.
Спазми могу бити благи – осећај
затегнутости мишића, али и веома јаки,
који доводе до бола и укочености зглобова,
чак и бола у леђима. Мада се спазми јављају
у свим екстремитетима, значајно су чешћи
у ногама. Њихов интензитет и дужину
трајања повећава излагање високим
температурама, влажност ваздуха,
инфекције и тесна одећа. Спазми и
напетост мишића се лече физикалном
терапијом и лековима (спазмолитици). Како
су њихов интензитет и дужина трајања
другачији код сваког оболелог од МС-а,
тако се и њихово лечење мора
прилагођавати сваком оболелом. Ако се не
лече на време могу довести до озбиљних
оштећења и трајних контрактура, који
додатно представљају окидач за настанак
нових спазама.
l Вакцина против грипа – грип може да
подстакне настанак релапсе МС-а, па је
стога вакцинација против грипа
индикована код ових особа. Спроведене су
студије које су показале да вакцинација
нема штетне нежељене ефекте код особа са
МС.
Ако желите да дођете у Саветовалиште,
можете контактирати Друштво МС Србије на
тел. +381 11 243 04 75 или путем маила
mssserb@sbb.rs и добити све потребне
информације.

АКТУЕЛНО

Сајам Ј=ДНАКИ
Уредништво часописа

Другу годину заредом, у оквиру
64. Међународног београдског
сајма књига, од 23. до 27.
октобра, одржан је и Сајам
Ј=ДНАКИ посвећен положају
особа са инвали дитетом и
њиховој улози у друштву.
Сајам, који организује Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, у
сарадњи са Националном организацијом
особа са инвалидитетом (НОО ИС),
представља реализацију иницијативе
Министарства да на јединствен начин, на
једном месту и под истим слоганом,
репрезентује резултате и примере добрих
пракси заснованих на приступу да су сви
грађани Србије једнаки. Овај сајам
доприноси стварању инклузивног друштва уз
уважавање специфичности и потреба
свихграђа на и има за циљ информисање
јавности о резултатима, активностима и
мерама које, у оквиру своје надлежности,
Министарство спроводи, посебно према
осетљивим групама, као и да укаже на
изазове са којима се суочавају особе са
инвалидитетом у друштву. Отварајући Сајам
Зоран Ђорђевић, министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања,
истакао је да то колико ће особе са
инвалидитетом бити равноправни грађани
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Актуелно
ове земље зави си од свих нас. “Сајам
Ј=ДНАКИ је значајан не само за особе са
инвалидитетом, већ за све грађане Србије
који више неће имати предрасуде, већ ће се
уверити да особе са инвалидитетом своје
послове обављају квалитетно и одговорно, да
имају таленте које многи од нас немају, као
и да могу да учествују у свим друштвеним
активностима у Србији. Желим да знате да
смо сви овде са вама због вас”, поручио је
Ђорђевић. Министар је навео да је стигло
много похвала на рачун свега што ресор
којим руководи чини за особе са
инвалидитетом, укључујући и организацију
Сајма J=ДНАКИ, али, како је нагласио, један
човек је ипак нај за слу жнији за побољшање
квалитета живота ове осетљиве категорије, а
то је председник Републике Србије,
Александар Вучић. “Он је први државник у
свету који је своју визиткарту израдио и на
Брајевом писму. Такве ствари нама сви ма
дају задатак да више радимо на једнакости
и да отворено причамо о проблемима. То нас
је подстакло да се ради на томе да сви слепи
и слабовиди имају решења ПИО фонда на
Брајевом писму. Као ресорни министар
свестан сам да постоје број ни изазови, али
сам такође и вољан да се суочим са тим
проблемима и да из те битке изађем као
победник, а знаћу да сам успео ако особе са
инвалидитетом и друге осетљиве категорије
осете да постоји бољитак”, рекао је
министар. Ђорђевић је поручио да главни
циљ Сајма јесте да представи досадашње
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резултате и примере добрих пракси
заснованих на приступу да су сви грађани
једнаки, и да се и најосетљивије категорије
становништва представе јавности као
равноправни грађани друштва које се гради
на принципима једнакости и уважавања
различитости.
Биљана Барошевић, в.д. помоћника
министра која води Сектор за заштиту особа
са инвалидитетом, истакла је да је поносна
што је са својим тимом, са особама са
инвалидитетом, остварила још један сан – да
овај сајам буде препознатљив у нашој земљи.
Oна је, такође навела да је Београдски сајам
после 81 године постао доступан особама са
инвалидитетом. “У сарадњи са НООИС-ом и
Београдским сајмом поставили смо
приступне рампе кроз све хале сајма,
реконструисали смо тоалете према
потребама особаса инвалидитетом, а
изграђена су и два нова тоалета – мушки и
женски за особе са инвалидитетом” изјавила
је Биљана Барошевић.
Извршна директорка НОО-ИС-а Иванка
Јовановић нагласила је да је Сајам Ј=ДНАКИ
значајан пројекат за читаву државу јер се на
тај начин промовишу различитости, као и
мото кампање Сајма – једнакост. “У Србији
живи 800.000 особа са инвалидитетом, што
чини чак 10 одсто укупног становништва. То
значи да су једна од највећих
маргинализованих група, која треба да има
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сва људска права као и други грађани и исту
позицију. Борба за људска права је врло
слојевита, а један од начи на да се унапреди
положај јесте и подизање свести грађана о
особама са инвалидитетом и нашим
правима”, рекла је Иванка Јовановић. Након
свечаног отварања Сајма, министар Зоран
Ђорђевић је, у присуству директорке
Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање, Драгане Калиновић,
уручио прво решења Фонда одштампано на
Брајевом писму. Сајам Ј=ДНАKИ посетио је и
министар спољних послова Ивица Дачић који
је, заједно са министром Зораном
Ђорђевићем, присуствовао додели награда у
три категорије: Ј=ДНАKИ у инклузивном/
иновативном програму; Ј=ДНАKИ у
спречавању дискриминације и Ј=ДНАKИ у
приступачности. Током трајања Сајма на
штанду Министар ства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања свакодневно су
одржаване трибине, радионице и окргли
столови из области које су у надле жно сти
овог ресора, као и програм у коме су
учествовали корисници установа социјалне
заштите.
На штанду Министарства за рад
посетиоцима је био доступан и изложбени
простор са сликама и другим уметничким

делима чији су ауто ри особе са
инвалидитетом, као и сарукотворинама,
накитом и различитим производима које су
такође израдиле особе са инвалидитетом и
корисници установа социјалне заштите.

Друштво мултипле склерозе Србије
пуноправни је члан и један од оснивача
Националне организације особа са
инвалидитетом (НООИС). Ове, као и
прошле године, имали смо могућност да
на Сајму J=ДНАКИ представимо рад наше
организације, али и Удружења оболелих од
мултипле склерозе која функционишу у
оквиру мреже Друштва.
Посебно смо поносни на Удружења
оболелих од МС Јабланичког округа Лесковац, Удружење мултипле склерозе
"Мала Бачка"која су се ове године нашла у
жижи интересовања као учесници
Конкурса Сајма J=ДНАКИ, а који је био
посвећен пројектима усмереним на
спречавање дискриминације и повећање
приступачности. Оба Удружења примила
су захвалнице од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
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Трибина
“Заједно
до решења”
Уредништво часописа

Нове терапије на позитивној
листи од следеће године
Одржана трибина Друштва
мултипле склерозе "Заједно до
решења", поводом увођења
иновативних лекова о трошку
РФЗО
Након скоро 15 година од
увођења лекова прве генерације
за мултиплу склерозу, држава је
одлучила да од 2020. године на
позитивну листу Републичког
фонда за здравствено осигурање
(РФЗО) уврсти савремену
терапију друге и треће
генерације.
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Од тог тешког неуролошког обољења у Србији
болује око 9.000 људи, а свега 1.200 њих
добија лекове прве генерације о трошку
РФЗО. Болест је тешка, неизлечива и
углавном напада младе људе, зато оболели у
Србији са нестрпљењем ишчекују да им
савремена и ефикаснија терапија постане
доступна.
Најављено је на недавно одржаној трибини
„Заједно до решења“, коју је организовало
Друштво мултипле склерозе Србије, а на којој
су говорили представници државе, струке и
удружења.
“Друштво МС Србије има 30 удружења
пацијената која функционишу широм Србије.
Много позитивних ствари смо до сада заједно
урадили, али вест да ће ускоро иновативну
терапију добијати пацијенти оболели од МСа је најзначајнија, поготову што ће се на тај
начин побољшати положај оболелих у
погледу терапије. Републички фонд за
здравствено осигурање и Министарство
здравља препознали су проблем и
дефинисали мултиплу склерозу као
приоритет, што је велики корак за све нас”,
истакла је председница Друштва Јасмина
Брајковић.
Директорка РФЗО Сања Радојевић Шкодрић
нагласила је да ће нова терапија довести до
битне разлике у квалитету живота
пацијената, али је додала да није поента да се
уведе само иновативна терапија, већ и да се

прошири број пацијената који ће добијати
лекове који се већ налазе на листи.
“У буџету за следећу годину одвојена су
значајна средства, већа него икада до сада,
за увођење иновативних лекова. РФЗО ће
иновативну терапију стављати на листу
током целе године”, рекла је Радојевић
Шкодрић.
Докторка Јелена Друловић, неуролог Клинике
за неурологију Клиничког центра Србије и
водећи стручњак за МС у нашој земљи,
истакла је да је МС озбиљно, аутоимуно,
неуродегенеративно и запаљенско обољење
које напада централни нервни систем – мозак
и кичмену мождину.
“Нове терапије успоравају прогресију
болести, смањују учесталост погоршања и
значајно побољшавају квалитет живота

оболелих, што је важно јер мултипла
склероза током времена има тенденцију
акумулације онеспособљености, па се
пацијенти годинама боре са различитим
проблемима везаним за физичко, ментално и
социјално здравље. Након низа година
створили су се услови за бољи третман у
лечењу особа са мултиплом склерозом, а ова
сарадња довешће до повећања броја особа
које се лече терапијом која модификује ток
болести. Ово је од посебног значаја и за
друштво у целини, јер ће омогућити младим
пацијентима да буду професионално
активни, да воде квалитетан породични
живот, чиме ће се значајно умањити
трошкови и оптерећење друштва овом
болешћу”, навела је Друловић.
Мултипла склероза (МС) је врло озбиљно
обољење променљивог тока, испољава се
неуролошким симптомима, а карактеришу је
честа погоршања кроз прекид протока
информација у мозгу, између мозга и тела.
Док код једних пацијената болест споро
напредује и не урушава битно квалитет
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живота, код других су погоршања
прогресивна и нарушавају, како њихове
менталне тако и физичке способности, што
даље води у тежак инвалидитет.
Број оболелих у порасту
Како су говорници навели, мултипла склероза
је подмукла болест, а њен ток непредвидив,
док је број оболелих у Србији у порасту.
Најчешће се јавља између 20. и 40. године
живота, али се може манифестовати и у било
ком другом животном периоду и жене
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оболевају два пута чешће од мушкараца.
Симптоми се крећу од благе укочености и
отежаног ходања, преко утрнулости и
пецкања, слепила, поремећаја мокрења и
пражњења црева, болних мишићних грчева,
проблема са координацијом и равнотежом,
говором или гутањем, поремећаја сексуалних
функција, па све до потпуне одузетости,
парализе, и трајног инвалидитета код
оболелих, јер значајан број болесника после
15 година трајања болести постаје везан за
инвалидска колица.

ЗАКОНОДАВСТВО
Право на инвалидску пензију остварује се
у случају наступања осигураног случаја
инвалидности, која постоји када код
осигураника настане потпуни губитак
радне способности због промена у
здравственом стању које су
проузроковане повредом на раду или ван
рада, болешћу или професионалним
обољењем, а које се не могу отклонити
лечењем или медицинском
рехабилитацијом.
До измене прописа 2003. године за
остваривање права на инвалидску пензију
код осигураника је требало да буде утврђен
губитак радне способности за обављање посла
којим се тај осигураник у време медицинског
вештачења бавио. Од 2003. године прописано
је да код осигураника мора да наступи
потпуни губитак радне способности како би
остварио право на инвалидску пензију. То
заправо значи да осигураник не може да
настави обављање свог посла нити других
послова. Само професионална војна лица
остварују право на инвалидску пензију по
прописима који донекле личе на оне који су
важили до 2003. године. Наиме, према
одредбама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, код професионалног
војног лица инвалидност наступа у случају
када постоји потпуни губитак радне
способности за професионалну војну службу.
Имајући у виду захтевност војног позива,
јасно је да је могуће да неко буде неспособан
за такву службу, али да и даље може да
обавља разне друге послове, односно да је
критеријум за инвалидску пензију за
профсионална војна лица донекле блажи него
за друге. Ово није једина разлика, али о томе
ћемо нешто касније. Осим наступања
инвалидности, за остваривање права на
инвалидску пензију потребно је испунити и
услове који се односе на минимално трајање
навршеног пензијског стажа. Закон као
општи услов предвиђа да осигураник мора да
наврши минимално пет година стажа
осигурања да би остварио право на
инвалидску пензију, али у случајевима када је
инвалидност наступила у ранијем животном
добу тај услов може да буде нешто нижи.
Тако је заосигуранике који су навршили до 20
година живота за инвалидску пензију
довољна једна година стажа осигурања, за

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА
Потпуни губитак
радне
способности
Мирослав Мирић
Преузето из часописа „Глас осигураника“

Када се прича о условима за
остваривање правана пензију,
по правилу се највише пажње
посвећује старосној и
превременој старосној пензији.
Године живота и потребан
навршен стаж осигурања за
одлазак у старосну пензију тема
су бројних полемика и
размишљања свих људи који
планирају миран завршетак
радне каријере.
Инвалидска пензија често буде
на маргинама тематских
написа, или се чак уопште не
спомиње. Заиста, остваривање
права на инвалидску пензију не
представља редован начин
престанка радних активности,
односно – велика већина
осигураника за крај своје
каријере очекује остваривање
права на старосну пензију.
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Законодавство
осигураника који има до 25 година живота
потребне су две године, а за осигураника који
у време настанка инвалидностиима мање од
30 година живота, за инвалидску пензију
потребно је три године навршеног пензијског
стажа.
Очигледно, услов стажа за остваривање
права на инвалидску пензију знатно је нижи
од оног који је прописан за старосну пензију.
Имајући у виду да је наступање осигураног
случаја инвалидности знатно неизвесније од
осигураног случаја старости, као и да је
могуће да до обољења или повређивања дође
изне на да и у млађем животном добу, на овај
начин осигураницима се пружа сигурност да
им због инвалидности неће бити угрожена
живот на егзистенција.
Висина инвалидске пензије одређује се на
исти начин као и висина старосне пензије,
односно на месечни износ утичу трајање
укупног пензијског стажа, као и остварене
зараде и накнаде зараде у периоду рада.
Међутим, при утврђивању висине инвалидске
пензије укупно навршен пензијски стаж
увећава се за одређен проценат у односу на
навршене године живота на дан утврђеног
губитка радне способности. Из тог разлога
месечни износ инвалидске пензије обично је
нешто виши од онога који би осигураник за
исти стаж осигурања имао да је стварио
право на старосну пензију. У случајевима
осигураника код којих је инвалидност
наступила као последица повреде на раду или
професионалног обољења, навршен стаж
осигурања се рачуна у трајању од 40 година.
Као што је већ поменуто, разлика у
категорији инвалидности код
професионалних војних лица и осталих
осигураника није од значаја само при
утврђивању права, већ и у даљем
коришћењу инвалидске пензије.
Професионална војна лица за време
коришћења инвалидске пензије могу да раде
на било којим пословима, али не могу да се
врате у професионалну војну службу. Остали
инвалидски пензионери немају ту могућност,
односно у случају да уђу у осигурање они могу
да буду позва- ни на контролни преглед –
поновну оцену радне способности да би се
преиспитала раније утврђена инвалидност.
Изузетак су корисници инвалидске пензије
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који обављају привремене и повремене
послове или су ангажовани по уговору о делу,
а за који се не позивају на контролни
преглед. У случају да је осигураник који
остварује право на инвалидску пензију радио
и у иностранству, у некој од држава са
којима Република Србија има закључен
споразум о социјалном осигурању, Фонд ПИО
ће по окончању поступка у Србији доставити
иностра ном носиоцу сву документацију
потребну за вођење поступка и оцену радне
способности према правним прописима
друге државе. Наравно, како се правни
прописи разликују, чињеница да је неко лице
остварило право на инвалидску пензију у
Србији не значи увек да ће и друга држава
признати то право по својим прописима. У
случају остваривања права на инвалидску
пензију у иностранству, корисници би
обавезно требало да се распитају о обавезама
према правним прописима државе чију
пензију користе нарочито у погледу поновног
уласка у осигурање.Затеченим корисницима
права по основу II и II категорије
инвалидности, преостале радне способности,
који су то право остварили по прописима
који су важили до 2003. године, у случају да
им осигурање престане без њихове воље или
кривице, након времена за које припада
право на новчану накнаду за незапосленост,
одређује се инвалидска пензија у висини ½
пуне инвалидске пензије. Овако одређена
инвалидска пензија има карактер новчане
накнаде а не пензије, па корисници тако
одређене инвалидске пензије немају сва
права која имају други пензионери. Између
осталог, право на накнаду престаје са даном
поновног уласка у осигурање, а у случају да
то ново осигурање престане вољом или
кривицом осигураника право више не може
да се оствари.

ЗАКОНОДАВСТВО
На основу члана 6. став 4. и члана 11. Закона
о повластицама у унутрашњем путничком
саобраћају инвалидиних лица ("Службени
гласник РС", број 22/93),
министар за рад, борачка и социјална питања
доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА НА ПОВЛАСТИЦЕ У
УНУТРАШЊЕМ ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
(Сл. гласник РС бр. 31/93 , 5/94 , 38/94 )
Пречишћен текст закључно са изменама из
Сл. гл. РС бр. 38/94 које су у примени од
18/06/1994.
(измене у чл.: 5 .)
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин
остваривања права инвалидних лица и
њихових пратилаца на повластице у
унутрашњем путничком саобраћају,
утврђених Законом о повластицама у
унутрашњем путничком саобраћају
инвалидних лица (у даљем тексту: Закон),
садржина и образац књижице, односно
објаве за повлашћену вожњу, као и садржина
захтева и документације која се подноси за
остваривање накнаде за коришћење
повластица.
Члан 2.
(1) Захтев за издавање књижице за
повлашћену вожњу (у даљем тексту:
књижица) инвалидно лице подноси
надлежној организацији из члана 6. Закона
преко њене општинске, регионалне, односно
градске организације.
(2) Уз захтев из става 1. овог члана, поред
доказа о пребивалишту, и две фотографије
формата 4,5 x 3,5 цм, инвалидно лице
подноси и то:
1) слепо лице – налаз одговарајуће
специјалистичке здравствене установе,
односно налаз надлежне лекарске комисије,
по прописима из области пензијског и
инвалидског осигурања, борачке и
инвалидске заштите и социјалне заштите, о
постојању слепоће у смислу члана 2. став 1.
Закона;
2) лице оболело од дистрофије и сродних
мишићних и неуромишићних болести,

Правилник
о начину
остваривања права
инвалидних лица
на повластице у
унутрашњем
путничком
саобраћају
Уредништво часописа

На предлог великог броја
читалаца објављујемо
пречишћен текст Правилника.
плегија, церебралне и дечје парализе и
мултипле склерозе – налаз одговарајуће
специјалистичке здравствене установе,
односно налаз надлежне лекарске комисије
по прописима из области пензијског и
инвалидског осигурања, борачке и
инвалидске заштите или социјалне заштите
о постојању одговарајуће болести, као и о
утврђивању И категорије инвалидности или
потребе за помоћ и негу другог лица по
основу тих болести.
Члан 3.
(1) Захтев за издавање објаве за бесплатну
вожњу, односно објаве за повлашћену вожњу
(у даљем тексту: објава), за свог пратиоца,
инвалидно лице подноси надлежној
организацији из члана 6. Закона преко њене
општинске, регионалне, односно градске
организације.
(2) Приликом подношења захтева из става 1.
овог члана, инвалидно лице подноси на увид
књижицу.
Члан 4.
(1) Књижица садржи:
1) име и презиме и адресу инвалидног лица,
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Законодавство
2) број личне карте инвалидног лица и назив
органа од кога је издата,
3) лични број инвалидног лица,
4) евиденциони број књижице,
5) датум и место издавања,
6) назив организације која издаје књижицу,
7) оверу књижице приликом издавања,
8) извод из Закона – о обиму права
инвалидног лица на повластице,
9) рубрике за годишњу оверу књижице,
10) купоне за оверу сваког појединачног
путовања.
(2) Књижица се штампа у облику књиге у
брошираном повезу, величине 10 x 7 цм, а
када се штампа двојезично, величине 11 x 8
цм на обрасцу број 1, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 5.
(1) Објава коју користи пратилац када путује
са инвалидним лицем садржи:
1) име и презиме пратиоца инвалидног лица,
2) број личне карте пратиоца инвалидног
лица и назив органа од кога је издата,
3) купоне за оверу сваког појединачног
путовања.
(2) Објава из става 1. овог члана чини
саставни део књижице и штампа се на
обрасцу број 1 из члана 4. став 2. овог
правилника.
(3) Објава коју користи пратилац када путује
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по инвалидно лице или се враћа после
праћења инвалидног лица садржи:
1) име и презиме пратиоца инвалидног лица,
2) број личне карте пратиоца инвалидног
лица и назив органа код кога је издата,
3) евиденциони број објаве,
4) датум и место издавања,
5) назив организације која издаје објаву,
6) име и презиме инвалидног лица,
7) назнаку врсте повластице,
8) полазно и одредишно место путовања,
9) извод из Закона – о обиму права пратиоца
инвалидног лица на повластице,
10) рубрику за оверу сваког појединачног
путовања.
(4) Објава из става 3. овог члана се штампа
на листу формата А-5 на једној страни, на
обрасцу број 2 , који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 6.
(1) На основу књижице, овлашћено лице
превозника издаје инвалидном лицу карту за
превоз и при том оверава одговарајући купон
за путовање у књижици.
(2) На основу објаве, овлашћено лице
превозника издаје пратиоцу инвалидног лица
карту за превоз, оверава путовање одобрено у
објави, а објава остаје код пратиоца
инвалидног лица за даљу употребу.

Законодавство
Члан 7.
(1) Издата књижица може се користити само
у календарској години за коју је оверена.
(2) Надлежна организација из члана 6. Закона
врши оверу књижице за годину у којој се
књижица издаје.
(3) Оверу књижице за сваку наредну годину
врши надлежна организација из члана 6.
Закона преко своје општинске, регионалне,
односно градске организације.
Члан 8.
(1) Ако инвалидно лице изгуби књижицу,
организација која је издала књижицу, издаће
му нову књижицу на основу доказа да је
изгубљена књижица оглашена неважећом.
(2) Нова књижица издаје се и ако је раније
издата књижица дотрајала или је постала
неупотребљива. Приликом издавања нове
књижице, поништава се онолико купона
колико је искоришћено путовања са
повластицом.
Члан 9.
Организација која је издала књижицу
огласиће књижицу неважећом, уколико лице
коме је издата књижица престана да
испуњава услове из члана 2. Закона, ако то
лице у року од 30 дана од дана престанка
испуњавања услова не врати књижицу.
Члан 10.
(1) Накнаду за искоришћене повластице
превозник остварује подношењем захтева за
накнаду Министарству за рад, борачка и
социјална питања преко организационе
јединице службе надлежне за платни промет
код које има жиро рачун.
(2) Уз захтев превозник подноси попуњен
општи налог за пренос – образац број 40-СДК
ЈУ, са позивом на рачун Министарства за
рад, борачка и социјална питања бр. 60802637-5299, без уписивања датума, потписа и
печата.
(3) Захтев из става 1. овог члана подноси се
на обрасцу број 3 , који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.
Када утврди да су поднети захтеви у складу
са Законом и одредбама овог правилника,
организациона јединица службе надлежне за
платни промет из члана 10. став 1. овог
правилника доставља налог за исплату
Министарству за рад, борачка и социјална
питања.
Члан 12.
(1) Када превоз обавља превозник чије је
седиште ван територије Републике Србије,
накнаду за искоришћену повластицу
инвалидно лице, односно његов пратилац,
остварује подношењем захтева за накнаду
Министарству за рад, борачка и социјална
питања.
(2) Уз захтев, инвалидно лице, односно његов
пратилац, подноси фотокопију књижице,
односно објаве и карту за извршени превоз.
Члан 13.
Лица којима су издате књижице и објаве у
складу са прописима који су били на снази до
дана ступања на снагу Закона могу, за
остваривање Законом утврђених права, те
исправе користити најкасније до краја 1994.
године.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
________________________________________
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН
ТЕКСТ
Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину остваривања права
инвалидних лица на повластице у
унутрашњем путничком саобраћају
("Сл. гласник РС", бр. 5/94)
Члан 6.
У књижици за повлашћену вожњу
инвалидног лица приликом издавања,
односно овере, књижице на првој
унутрашњој страни у рубрици у којој се
уписује име и презиме корисника уписује се и
лични број корисника.
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Терапијски
приступ
код пацијената
оболелих од
мултипле склерозе
Ивановић Јована, Друловић Јелена

Мултипла склероза (МС) је
хронично, инфламаторно,
демијелинизационо и
неуродегенеративно обољење
централног нервног система
(ЦНС), од које је оболело око
2.500.000 људи широм света [1].
Постоје три основне форме
болести: релапсно-ремитентна
(РР) МС, коју карактерише појава
наглих погоршања неуролошког
статуса, са периодом потпуног
опоравка, међутим, уколико се
код ових болесника не примењују
лекови који модификују
природни ток болести (енгл.
дисеасе модифyинг тхерапy,
ДМТ), код 2/3 оболелих ће се
након 11-23 године од појаве
првих симптома развити
секундарно прогресивна фаза
болести (СПМС), где долази до
незаустављивог и неповратног
нагомилавања неуролошког
дефицита и онеспособљености.
Код 10-20% пацијената јавља се
примарно прогресивна (ПП) МС,
која се карактерише спором,
прогресивном и непрекидном
акумулацијом неуролошког
дефицита од самог почетка
болести [2]. Први атак
демијелинизационог обољења који
сугерише МС се зове клинички
изоловани синдром (КИС).
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Када се говори о третману МС, подједнако су
значајне фармаколошка и нефармаколошка
терапија [3].
У оквиру фармаколошке терапије, користе се
терапија за лечење релапса болести, затим
ДМТ, а такође, код ових болесника је често
неопходна примена и симптоматске терапије
[3].
За терапију релапса МС се најчешће
примењују високе дозе кортикостероида, и то
пре свега интравенска примена 1000 мг
метилпреднизолона током три или пет
узастопних дана. У зависности од тежине
клиничке слике, могу се примењивати и веће
односно мање дозе лекове, а код тешких,
онеспособљавајућих релапса болести,који не
реагују на примену стандардне терапије или
уколико постоје контраиндикације због којих
ову терапију нисмо у могућности да
примењујемо, потребно је да се спроводе и
терапијске измене плазме [4].
Данас се примењује 15 лекова који имају
способност да модификују природни ток
болести, да смање број и тежину релапса и да
одложе прогресију болести. У питању су
имуносупресивни и имуномодулаторни
лекови који се деле у две терапијске линије и
најчешће се примењују код болесника са
РРМС [5].
У прву терапијску линију спадају четири
препарата ИНФ-β, глатирамер ацетат,
терифлуномид и диметил фумарат. Високо
ефективну терапију чине орална терапија
финголимод и кладрибин таблете,
моноклонска антитела натализумаб,
алемтузумаб и окрелизумаб, као и један
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имуносупресивни лек митоксантрон [5].
Године 1993. је регистрован први препарат
интерферона-бета (ИНФ-β), Бетаферон, чиме
је започета права револуција у терапији МС.
Интерферони су природни гликопротеини са
анти-инфламаторним и имуномодулаторним
својствима. Ефекат остварују својим
антиинфламаторним и имуномодулаторним
својствима које остварују различитим
начинима: инхибицијом Т-ћелијске
активације и пролиферације, апоптозом
односно уништавањем аутореактивних Т
ћелија, индукцијом регулаторних Т ћелија,
инхибицијом миграције леукоцита преко
крвно-мождане баријере, модулацијом
цитокина и потенцијалном анти-вирусном
активности [6]. Постоје две терапијске
формулације лека: ИНФ-β 1б (Бетаферон,
Extavia) и ИНФ-β 1а (Ребиф и Avonex). Од
тренутка регистрације лека, спроведен је
велики број рандомизованих
мултицентричних студија којима је показано
да примена ИНФ-β код пацијената са РРМС
доводи до значајне редукције учесталости
релапса (за око 30%), благог успорења
прогресије болести и до побољшања налаза на
магнентој резонанцији (МР) мозга [7].
Препарати ИНФ-β су безбедни лекови код
којих могу да се се бележе главобоља, “flulike” симптоми, локалне рекације на месту
апликације лека, хепатотоксичност.
Непријатност може да изазове појава flu-like
синдрома, односно симптома сличних грипу,
који некада захтевају примену парацетамола
или ибупрофена пре апликације лека.
Нежељени ефекти су готово увек благи, а
озбиљне нежељене реакције, као што су
опортунистичке реакције и повећан ризик од
малигнитета, до сада нису описане. Треба
обратити пажњу на чињеницу да је у ранијим
студијама показано да постоји могућност
повезаности примене терапије леком ИНФ-β и
погоршања или појаве депресије, међутим, ти
подаци су неконзистентни с обзиром да није
са сигурношћу могуће утврдити да ли је
депресивност последица примене лека или је
последица саме болести [8]. Код болесника
који примају ИНФ-β, препоручује се праћење
комплетне крвне слике, укључујући
леукоцитарну формулу и број тромбоцита,
као и биохемијских анализа крви што се
односи пре свега на тестове за јетрину

функцију. У прилог безбедности лека говори и
чињеница да су ови препарати регистровани
за примену и у педијатријској популацији,
код деце старије од 11 година, као и током
трудноће и дојења. Различите формулације
лека се различито примењују, тако да се
Avonex апликује интрамускуларно (им) једном
недељно (30 мцг), Бетаферон субкутано (сц)
сваки други дан (250 мцг) и Ребиф сц три
пута недељно (22 или 44 мцг).
Глатирамер ацетат представља кополимер
амино-киселина чији механизам ефекта није
у потпуноси разјашњен, али се претпоставља
да ефекат постиже имуномодулацијом Тћелијске активности [9]. Студије које су
поредиле ефективност глатирамер ацетата са
ИНФ-β нису показале постојање клинички
значајне разлике у ефективности између ова
два лека, тако да су они врло сличне
ефективности [10]. Глатирамер ацетат је
такође веома безбедан лек, који слично као и
ИНФ-β може да доведе до благих локалних
реакција на месту примене лека, а око 10%
болесника који примају овај лек могу да
понекада доживе системску реакцију одмах
после примене ињекције, која се
карактерише црвенилом лица, болом у
грудима, осећајем лупања и прескакања
срца, као и страха који се спонтано повлачи
након 30-так секунди, али се симптоми
слични грипу јављају изузетно ретко [11]. Код
овог лека није потребна редовна контрола
крвне слике и биохемијских анализа, а лек се
такође може примењивати код деце, затим
током трудноће, али не и током дојења.
Глатирамер ацетат (Copaxone) се апликује
једном дневно у дози од 20 мг сц или 40 мг сц
три пута недељно.
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пацијенте, једном дневно се примењује
таблета лека (Aubagio, 14мг). Овај лек има
одређена нежељена дејства а то су најчешће
гастроинтестиналне сметње, смањење броја
лимфоцита, повишење јетриних ензима,
пролазно проређивање косе, погоршавање
хипертензије, а такође треба напоменути да
је овај лек тератоген и да се не сме
примењивати током трудноће, већ се она
мора планирати, уз обустављање ове терапије
две недеље пре остваривања гравидитета, уз
убрзану елиминацију холестирамином или
активним угљем за само 11 дана.

Терифлуномид је лек који се више година, у
врло сличној формулацији, примењивао за
лечење реуматоидног артритиса, а своју
ефикасност остварује реверзибилном
инхибицијом митохондријалне дихидроорат
дехидрогеназе, главног ензима укљученог у
синтезу пиримидина, а на тај начин блокира
пролиферацију лимфоцита који се сматрају
кључним у покретању инфламације у МС [12].
Ефикасност ове оралне терапије је потврђена
ТЕМСО студијом, где су пацијенти лечени
применом терифлуномида (у обе дозе, 7 мг и
14 мг, једном дневно) у поређењу са
контролном групом нелечених болесника,
после две године имали значајно мању
годишњу учесталост релапса, за око 31%, а
такође, код лечених болесника се уочава и
смањење пропорције болесника са
прогресијом онеспособљености, уз смањење
активности болести и налазима на МР мозга,
укључујући и смањење атрофије мозга [13].
Примена лека је комфорна и једноставна за

Данас нам је доступна још једна орална
терапија умерене ефективности, диметил
фумарат. Механизам деловања овог лека је
углавном недовољно проучен, али
претпоставља се своју ефективност остварује
путем нуклеотидног фактора раста 2 (НРФ-2),
алтерацијом имунских ћелија, затим утицајем
на баланс проинфламаторних и
антиинфламаторних цитокина, као и на
оксидативни стрес, па на тај начин доводи до
анти-инфламаторних, антиоксидантних и
неуропротективних ефеката [14].
Ефективност овог лека је процењивана у
контролисаној студији, у две дозе, 240мг два
или три пута дневно, у односу на плацебо,
али и у односу на активан компаратор,
глатирамер ацетат. Резултати су указали да
обе дозе диметил фумарата су током две
године довеле до значајног смањења годишње
учесталости релапса за 53% (мања доза),
односно 48% (виша доза) у односу на плацебо,
уз значајно смањење ризика од прогресије
онеспособљености за 38% у групи која је лек
узимала два пута дневно, односно 34% код
оних који су га узимали три пута дневно, а
примена диметил фумарата је такође довела
до редуковања броја лезија на МР [15, 16].
Међу нежељеним ефектима, најјчешће су
запажени црвенило лица и непријатне
гастроинтестиналне манифестације које су се
углавном јављале само у првим месецима
терапије. Лек диметилфумарат (Tecfidera) се
примењује орално у дози од 120мг два пута
дневно.
Финголимод је високо ефективна орална
терапија која представља модулатор
рецептора за сфингозин-1-фосфат, тако да
доводи до спречавања напуштања
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лечења, спровођења терапијске измене
плазме, примену високих доза
кортикостероида. Такође, с обзиром да је у
питању лек који доводи до лимфопеније,
сматра се да је његова примена безбедна све
док су лимфоцити ≥0.2x10*9/L, па је код ових
пацијената неопхоно регуларно праћење
комплетне крвне слике. Лек финголимод
(Гyлениа) се примењује орално у једној дози
(таблета) од 0.5мг.

лимфоцита из лимфних нодуса и смањивања
њиховог броја у системској циркулацији [17].
Студије су указале да примена финголимода
у односу на плацебо доводи до релативне
редукције релапса за око 58%. У поређењу са
плацебом, болесници на финголимоду су
такође имали мањи ризик од развоја
прогресије онеспособљености и смањење
активности болести на МР мозга, али и
смањења атрофије мозга [18]. Лек је
генерално добро подношен, мада је
неопходно нагласити да су клиничка
испитивања заправо указала на неколико
потенцијалних нежељених догађаја од којих
су најважнији поремећаји спровођења
срчаног ритма (укључујући комплетни
атриовентрикуларни блок), развој или
погоршавање хипертензије, опортунистичке
инфекције, хепатотоксичност, смањење
плућне функције, тератогеност, едем макуле
и ризик од појаве малигнитета, посебно
меланома. Такође, описано је неколико
случајева прогресивне мултифокалне
леукоенцефалопатије (ПМЛ) повезане са
применом овог лека, а појединачни случајеви
ПМЛа описани су и од лечених диметил
фумаратом. ПМЛ представља тешку, животно
угрожавајућу опортунистичку инфекцију
ЦНС изазвану John Cunningham вирусом
(ЈЦВ), а најчешће се испољава поремећајем
стања свести, изменама понашања,
епилептичким нападима, или и моторним
симптомима који могу да имитирају релапс
МС. Уколико постоји сумња да се ради о
оваквом нежељеном догађају, неопходно је
обавити хитан МР мозга, потом лумбалну
пункцију како би се у ликвору видело да ли се
детектује ЈЦВ, а такође, ово стање захтева
хитну обуставу лека и примену агресивног

Натализумаб је моноклонско антитело,
антагониста рецептора за α-4 интегрин, које
доводи до смањења миграције лимфоцита
кроз крвно-мождану баријеру, тиме
спречавајући један од кључних иницијалних
процеса у имунопатогенетској каскади у МС
[19]. Натализумаб је индикован као
монотерапија код високо активне релапсне
МС и то код болесника са високим нивоом
активности болести који нису повољно
одговорили на доступне препарате прве
терапијске линије и с друге стране код
нелечених оболелих са врло активном РРМС
коју дефинише присуство најмање два
тешка, онеспособљављајућа релапса
годишње. Ефикасност лека је потврђена у
неколико рандомизованих студија којима је
показано да примена натализумаба смањује
учесталост клиничких релапса у првој години
за 68% и ризик од прогресије
онеспособљености за 54%, током 2 године
праћења. Такође, по први пут је показано да
један лек има значајан утицај на смањење
неуролошког дефицита, а не само на
успорење или заустављање његове прогресије.
Уз то примена натализумаба је довела до
редукције броја нових хиперинтензивних
лезија или оних које се увећавају на МР мозга
за 83% у групи лечених натализумабом у
поређењу са плацебом [20]. Веома висока
ефикасност лека је потвђена и у SENTINEL
студији где је додавање натализумаба на
терапију ИНФ-β 1а довело у поређењу са
групом болесника лечених само са ИНФ-β 1а
до редукције релативног ризика од
прогресије онеспособљености за 24%, до
смањења годишње учесталости релапса за
54% после прве године, и за 55% после друге
године терапије, а број нових или лезија које
се повећавају на МР мозга је смањен за 83%
[21]. Иако лек има веома високу ефективност
и иако се веома добро толерише, мора се увек
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размишљати о могућности појаве ПМЛ, који
је до сада описан код 756 пацијената
третираних натализумабом. Инциденција
ПМЛ код свих до сада лечених натализумабом
је ~4.2 на 1.000 пацијената, а стопа
преживљавања ~70–75%. Због могућности
појаве оваквог, потенцијално животно
угрожавајућег нежељеног догађа који је у
вези са леком је привремено био и повучен из
употребе, али данас се зна како да се
процени ризик, а то је била дужина
изложености терапији натализумабом,
претходна примена имуносупресивне
терапије и присуство антитела на ЈЦВ у
серуму [22]. ЈЦВ индекс се код третираних
контролишу на сваких шест месеци, а сматра
се да је примена лека најбезбеднија уколико
је индекс <0.9. Натализумаб (Tysabri) се
примењује интравенски у дози од 300мг
једном у четири недеље, мада је могућа и
примена у продуженом периоду до осам
недеља. Лек се може примењивати изузетно,
уколико је неопходно, и код деце старије од
12 година, а примена се чак може
разматрати и током гравидитета уколико
говоримо о пацијенткињама са веома
високом активности болести.
С друге стране, лек сличне ефикасности
алемтузумаб дејство остварује везивањем за
ЦД52 рецептор на Т и Б лимфоцитима и на
тај начин доводи до њиховог уништења, али
такође потом доводи до њихове репопулације
(обнављања) и то новом лозом лимфоцита
(регулаторном, не ауто-реактивном), тако да
је ово први лек који заправо доводи до
имунске реконституције. Веома висока
ефективност алемтузумаба је потврђена у
неколико мултицентричних,
рандозмизованих клиничких студија, како у
поређењу са плацебом, тако и са активним
компаратором. Показано је да примена
алемтузумаба редукује учесталост релапса МС
за 74%, затим за 71% ризик од прогресије
онеспособљености у односу на пацијенте
третиране ИНФ-β 1а (Ребифом), а такође је
показано да се смањује појава
нових/активних лезија на МР мозга, као и да
смањује губитак мождане запремине у
поређењу са ИНФ-β 1а (40%) [23]. Пре
започињања терапије алемтузумабом
потребно је урадити анализе крвне слике,
функције јетре, титар антитела на варичела
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зостер вирус (ВЗВ), преглед урина и
Quantiferon Gold тест (за процену постојања
латентне туберкулозе). Доза алемтузумаба
(Лемтрада) је 12мг дневно, у интравенској
инфузији, током пет узастопних дана. Након
годину дана ординира се други циклус лека, у
непромењеној дози, али овога пута током три
узастопна дана. Морамо мислити и о могућим
нежељеним дејствима лека, а то су локалне
реакције на месту инфузије, алергијске
реакције, али и хронична, потенцијално
озбиљна нежељена дејства као што су
идиопатска тромбоцитопенијска пурпура,
акутни аутоимунски гломерулонефртис,
аутоимунска обољења штитне жлезде,
меланом, васкуларне компликације, али и
тежак менингоенцефалитис изазван Л.
моноцyтогенес, због чега је неопходно да се
једном месечно контролишу крвна слика,
рутинске биохемијске анализе, преглед
седимента урина, а једном у три месеца и
хормоне штитне жлезде [24]. С обзиром да је
током претходних месеци утврђено да код
пацијената третираних овим леком постоји и
повећан ризик од развоја
цереброваскуларних догађаја, пре свега
акутног исхемијског и акутног хеморагијског
можданог удара, акутног коронарног
синдрома, затим дисекције интракранијалних
и екстракранијалних крвних судова [24],
индикације за његову примену су сада
ограничене, тако да се овај лек примењује не
више код особа са активном, него само са
високо активном МС, као и сви горе
наведени лекови.
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Од пре неколико месеци је прихваћена и
примена оралне терапије кладрибин
таблетама, антиметаболитом који доводи до
селективног нагомилавања токсичних
деоксиаденозин нуклеотида у лимфоцитима,
што потом индукује њихову апоптозу и
деплецију лимфоцита, како оних у
пролиферацији, тако и инактивних [25].
Потом долази до њиховог спонтаног
обнављања (регулаторним, не ауторактивним,
лимофоцитима) па и овај лек спада у групу
имунске реконституциионе терапије.
Ефикасност је потврђена CLARITY студијом
где су болесници са РРМС рандомизовани
тако да су третирани кумулативном
годишњом дозом од 3.5 мг или 5.25 мг
кладрибина по килограму телесне тежине или
плацебом. Обе дозе кладрибина су довеле до
смањења годишње учесталости релапса у 96.
недељи, за 55% за већу и 58% за мању дозу
лека, а такође и до значајног смањења ризика
од прогресије онеспособљености, и до мање
активности болести и атрофије на МР мозга.
Лек се релативно добро толерише, а међу
нежељеним ефектима се најчешче помиње
лимфоцитопенија, затим опортунистичке
инфекције као што су активација латентног
херпес зостера или латентне туберкулозе. У
студијама је иницијално запажена већа
учесталост малигних обољења код третираних
кладрибином, због чега је једно време лек био
и суспендован за примену, међутим, касније
је детаљним испитивањем показано да ова
учесталост није већа него код пацијената
третираних другим лековима [26]. Кладрибин
(Mavenclad) таблете се примењују током пет
узастопних дана у једној недељи, два месеца
узастопно, а потом се исти циклус понавља и
наредне године. Доза лека се прерачунава у
односу на телесну масу пацијента. Након
спровођења оваквог режима лечења,
пацијент није у обавези да примењује ДМТ
још наредне две године, а његов ефекат се

очекује да се одржава, тако да је овакав
начин дозирања лека веома комфоран за
примену, посебно код пацијенткиња које
планирају трудноћу, која је могућа 6 месеци
после престанка узимања лека.
Митоксантрон је имуносупресивни лек,
цитостатик, који своје цитотоксично дејство
остварује блокадом ензима топоизомераза-2
који учествује у процесу репарације ДНК.
Такав механизам дејства му омогућава
редукцију броја Б-ћелија, ојачавање
имуносупресорног дејства Т-ћелија, као и
инхибицију функције Т-помоћнчких-ћелија
[27]. Захваљујући оваквом механизму дејства,
митоксантрон остварује високу ефикасност
код дела пацијената оболелих од РРМС и
активне СПМС, али такође може довести до
појаве опасних, понекад и животно
угрожавајућих нежељених ефеката, а то се
пре свега односи на кардиотоксичност која се
јавља код око 12% третираних пацијената,
али и чињеницу да је код 0,8% лечених
болесника могућа појава акутне леукемије,
због чега се примена овог лека све више
избегава и примењује се као трећа терапијска
линија, а болесници не би требало да примају
животну кумулативну дозу већу од 140 мг/м2
површине тела [28]. Ефикасност лека је
процењивана у неколико студија где је
показано да је примена митоксантрона у
поређењу са плацебо довела до смањења
прогресије онеспособљености за 64% и
годишње учесталости релапса за 60%, у
корист пацијената третираних овим
цитостатиком [29].
Једну од најновијих терапијских могућности,
која се примењује од 2017. односно 2018.
године, представља рекомбинантно
хуманизовано моноклонско антитело
окрелизумаб. Лек се примењује у Америци и
великом броју европских држава за
третирање РРМС, али што је вероватно још
значајније, окрелизумаб представља први, и
за сада једини регистровани лек за
третирање ППМС [30,31]. До сада је
окрелизумабомм у свету лечено 130.000 одоба
са МС. Ефекат остварује везивањем за ЦД20
рецептор на Б лимфоцитима и на тај начин
доводи и до њихове деплеције (уништења), са
спонтаним опоравком потом. Ово
моноклонско антитело такође остварује веома
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високу ефикасност што је показано у
неколико студија, тако да је примена
окрелизумаба у односу на ИНФ-β 1а довела до
редукције годишње стопе релапса за 47%,
затим до мање шансе за развој прогресије
болести и коначно, примена окрелизумаба је
повезана са смањењем броја активних лезија
на МР мозга за 94% у односу на пацијенте
третиране ИНФ-β 1а, као и мањом атрофијом
[30]. Окрелизумаб (Ocrevus, Corpos) се
примењује интравенски у дози од 600мг на
сваких шест месеци, с тим што се прва доза
даје подељена у две половине у размаку од
две недеље. Нежељени ефекти су ретки,
најчешће се описују инфузионе реакције, али
такође треба бити на опрезу и мислити на
ПМЛ, с обзиром да је октобра 2019. године
описан случај код једног 78-годишњег
пацијента у САД, који није био изложен
другим ДМТ пре окрелизумаба.
Велики терапијски успех је обележен
чињеницом да је марта 2019. године у
Сједињеним Америчким државама (САД)
одобрен први лек за третирање СПМС,
сипонимод, орална терапија која представља
модулатор сфингозин-1-фостат рецептора,
међутим, овај лек и даље није одобрен од
стране Европске агенције за лекове, очекује
се почетком 2020. године [32], а крајем
октобра 2019. године је у САД одобрена
примена лека дироксимел фумарата који је
регистрован за третман КИС, РРМС и СПМС
[33].
Поред ових 15 лекова, у процесу
истраживања су многи други лекови као што
су клемастин, озанимод, офатумумаб,
опицинумаб и многи други агенси.
Када се говори о терапијском алгоритму,
лечење се може спроводити као индукционо
или ескалативно. Најчешће се говори о
ескалационој терапији, када се лечење
започиње применом лекова умерене
ефикасности као што су ИНФ-β, глатирамер
ацетат, терифлуномид и диметил фумарат,
који нажалост нису код свих пацијената
довољно ефикасни, али треба узети у обзир и
њихова огромна предност у односу на нове,
ефективније, лекове а то је веома висок
безбедносни профил. С друге стране, данас се
све више разматра однос користи и ризика
код примене индукционе терапије, која
подразумева што ранију примену лекова
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високе ефикасности како би се на самом
почетку болести супримирала инфламација и
патолошки имунски одговор. У већини
центара се и даље ипак примењује
стандардни протокол ескалационе терапије.
Коначно, такође је подједнако важна и
симптоматска терапија МС, која подразумева
фармаколошко и нефармаколошко
ублажавање и елиминисање различитих
симптома који се често јављају у оквиру ове
болести, а који значајно утичу на
свакодневне активности и квалитет живота
оболелих. Најчешћи симптоми који се
третирају су спастицитет, замор, тремор и
атаксија, поремећаји функције сфинктера,
сексуална дисфункција, бол, као и
психијатријски коморбидитети и когнитивни
поремећаји. Посебно је значајан
нефармаколошки приступ, а то се пре свега
односи на неурорехабилитацију (физикална
терапија), когнитивну рехабилитацију,
окупациону терапију, као и психолошку
подршку оболелима и њиховим породицама
[34].
С обзиром на бројне проблеме са којима се
оболели од МС свакодневно суочавају, 2018.
године је група експерата формирала
концепт такозваног “здравог мозга” и здравог
начина живота, који има за циљ успоравање
прогресије болести, тако да се саветује да су
пацијенти физички и ментално активни, да
се не конзумирају цигарете, да се примењује
медитерански начин исхране, да се чувају
високе спољне температуре, стреса и
инфекција, а посебно је значајна и потреба за
лечењем свих других здравствених проблема
уколико их пацијенти имају [35].
На крају, можемо закључити да је садашњост
МС веома светла и оптимистична уколико
узмемо обзир да се током претходних
деценија од пацијената дијагноза сакривала
и кодирала различитим именима, као и да
није постојала ниједна једина терапијска
могућност, данас говоримо о потпуно
другачијој страни овог обољења, јер је данас
доступан велики спектар терапијских
могућности, а свакако се најбољи ефекат
постиже применом лека који ће неуролог и
пацијент након детаљног и разговора, уз
обострано поверење и разумевање, заједно
изабрати.
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Тригеминална
неуралгија
Уредништво часописа

Болест се у почетку манифестује смењивањем
болних и безболних периода. Болни период
(период у којем се јављају напади болова)
траје неколико месеци, а након њега,
спонтано долази до безболног периода (нема
напада болова). Временом су болни периоди
све дужи, а безболни све краћи, тако да сви
пацијенти на крају дођу у стални болни
период. Напади се јављају са различитом
учесталошћу, од неколико до великог броја у
току дана. Учесталост тригеминалне
неуралгије је четири оболела на 100.000
становника годишње.
Шта је тригеминус?
Тригеминус (V moždani živac) својим
завршним гранама оживчава лице. Прва
завршна грана тригеминуса (n.oftalmicus)
оживчава чело, друга (n.infraorbitali) регију
доње, а трећа (n. mandibularis) регију доње
вилице. Тригеминална неуралгија је најчешћа
у трећој грани, нешто ређа у другој, а изутено
ретка у првој. Може захватити две гране у
исто време, при чему је најчешћа
комбинација II и III гране, а у ређим
случајевима могу бити захваћене и све три
гране одједном. Тригеминална неуралгија се
по правилу јавља са једне, премда у ретко
може захватити и обе стране лица.

Тригеминална неуралгија је
застрашујући бол у лицу, један од
најјачих болова који човек може
доживети! Пацијенти га описују
као удар струје, удар грома,
чупање, кидање, провлачење
ужарених игала кроз лице.
Бол настаје због оштећења нерва
тригеминуса и јавља се у
нападима трајања од неколико
секунди до два минута. Без
обзира колико су напади чести,
између њих постоје потпуно
безболни интервали. Удар бола се
може изазвати благим додиром
лица, говором или жвакањем.
Понекад сваки покрет и сваки
додир изазивају бол, те пацијенти
избегавају говор и јело, пију на
сламчицу избегавајући отварање
уста, не умивају се, не перу зубе,
не брију се, избегавају и најмањи
покрет (лице мумије).

Тригеминална неуралгија се дели на
примарну и секундарну. Знатно чешћа је
примарна и сматра се самосталним
обољењем, а секундарна настаје као симптом
других обољења, као што су тумори задње
лобањске јаме или мултипла склероза. Узроци
примарне тригеминалне неуралгије још увек
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нису потпуно јасни. Једно од
најприхватљивијих објашњења је да
патогенетски механизам неуралгије почиње
притиском артеријског крвног суда на нерв
тригеминус у задњој лобањској јами, на месту
где он настаје из можданог стабла (теорија
васкуларне компресије).

(carbamazepin, gabapentin), а евентуално и
неких других лекова као што је баклофен.
Царбамазепин је лек избора. Узима се као
редовна терапија у дужем временском
периоду и делује превентивно, односно
елеминише или знатно проређује неуралгичне
нападе.

Тригеминална неуралгија је веома
карактеристична, тако да се дијагноза лако
поставља на основу разговора са пацијентом.
Међутим, увек је потребно урадити и
одговарајуће радиолошке прегледе: скенер
или магнетну резонанцу са ангиографијом
(приказом крвних судова мозга). Скенер
омогућава откривање тумора у задњој
лобањској јами, као евентуалног узрока
неуралгије, а магнетна резонаца са
ангиографијоим пружа додатне податке о
мултиплој склерози или васкуларној
компресији нерва тригеминуса.

Лек је у почетку делотворан код свих
пацијената. Проблем је што временом долази
до стварања толеранције на царбамазепин,
тако да је потребна све већа доза за све мањи
ефекат. Тако сви пацијенти, пре или касније,
дођу у фазу када царбамазепин више не
делује. У тим случајевима се покушава са
другим лековима или приступа хируршким
процедурама.

У лечењу тригеминалне неуралгије примењују
се:
l медикаменти
l мале хируршке интервенције
l микрохируршка задњелобањска
експлорација
Медикаментозно лечење
Аналгетици не помажу код тригеминалне
неуралгије! Бол се може контролисати
редовним узимањем антиепилептика

Мале хируршке интервенције
Овде спадају блокаде и аблативне операције
из домена хирургије бола. Тригеминус или
његове гране се блокирају или пресецају на
различитим нивоима, почев од периферије
(лице) ка центру (мождано стабло). Што се
интервенција изводи ближе можданом
стаблу, ефекат је бољи и дуготрајнији, али су
интервенције технички захтевније. Све
аблативне операције имају временски
ограничен ефекат, од некололико месеци до
неколико година.
Задњелобањска експлорација
Задњелобањска експлорација је
неурохируршка операција која се ради у
општој анестезији, траје до два сата и
подразумева експлорацију (преглед)
тригеминуса у задњој лобањској јами, на
месту где он настаје из можданог стабла.
Експлорацијом уз помоћ операционог
микроскопа, најчешће се наилази на
васкуларну компресију нерва тригеминуса
као узрока примарне тригеминалне
неуралгије. Анатомски блиска артерија
належе на тригеминус и притиском на
осетљиво нервно ткиво, покреће патогентски
механизам неуралгије.
Приликом ове операције, артерија се одмиче
од тригеминуса и тако отклања узрок бола.
Ово је најуспешнији начин лечења
тригеминалне неуралгије који омогућава
потпуно, доживотно отклањање бола у око 80
одсто случајева.
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Распон симптома који може да има особа са
МС може да зависи од локализације лезија у
централном нервном систему (ЦНС).
Најчешћи клинички симптоми који се
пријављују од стране особа са мултиплом
склерозом су: сензорни (40% људи са МС:
утрнулост, мравињање, жарећи бол), моторни
(39%: осећај недостатка физичке или
менталне енергије која ремети уобичајне или
жељене активности.

Здравље мозга
Уредништво часописа
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ЖИВОТ СА МС

Бол у
мултиплој
склерози
Уредништво часописа
Да ли се бол јавља код особа са
мултиплом склерозом ?
Бол је чест симптом мултипле склерозе (МС) и
недавно је у бројним међународним
истраживањима процењено да се јавља током
болести код до 86 % особа са МС.
У испитивању које смо недавно спровели
показано је да се међу нашим пацијентима са
МС, бол јавља код 66 % особа.
Којим механизмима настају различити
типови бола у мултиплој склерози?
Према недавно предложеној и широко
прихваћеној класификацији, у МС постоје
три главна типа бола повезана са различитим
механизмима који до њега доводе:
- централни неуропатски бол (“дизестетични”
бол екстремитета, тригеминална неуралгија,
- мишићно-скелетни бол (болни тонични
спазми, бол као секундарна последица
спастицитета, бол повезан са везаношћу за
инвалидска колица, лумбаго), и
- мешовити неуропатски - ненеуропатски бол
(главобоље).
Који типови бола постоје у мултиплој
склерози ?
1. Централни неуропатски бол
Централни неуропатски (“дизестетични”) бол
екстремитета је најчешћи тип бола удружен
са МС.
- Овај тип бола јавља код више од половине
особа са МС
- Код 11% пацијената он се јавља на самом
почетку болести.
- Овакав централни неуропатски бол
екстремитета је хронична форма бола у МС.
- Уобичајено се описује као “жарећи” бол који
је често обостран и захвата ноге и стопала.
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- Обично се погоршава током ноћи и
понављано се испољава током физичке
активности.
2. Тригеминална неуралгија је релативно
честа код особа са МС.
- Може да буде и прва манифестација МС.
- Забележена је код око 6% наших пацијената
са МС.
- У великим студијама је учесталост јављања
тригеминалне неуралгије код особа са МС
око 20 пута већа него у општој популацији.
- Код особа са МС, 11–31% случајева
тригеминалне неуралгије је обострано, што
је много чешће него код пацијената који
немају МС.
3. Lhermitte-ов знак је транзиторна
краткотрајна сензација која се јавља при
савијању врата, преноси се на леђа,
лумбални предео или друге делове тела.
- Пацијенти га обично описују као
“електрични шок” који се јавља при
савијању врату и траје до 2 секунде.
- Јавља се као последица постојања промена
на нивоу задњих партија цервикалне
кичмене мождине и узорокује га
демијелинизација цервикалних сензорних
аксона.
- Током болести Lhermitte -ов знак се јавља
код до 40% особа са МС.
4. Мишићно-скелетни бол
Мишићни спазми су чести код особа са МС и
могу да буду болни.
- Специфичан тип епизодичних спазама који
се јавља у МС је прво назван “болни тонични
спазми”, а данас је чешћи термин који се
користи “спазми” или “дистонија.
- “Болни тонични спазми” је јављају неколико
пута дневно, трају мање од 2 минута сваки,
стереотипни су.
- Тригер њихове појаве може да буде: додир,
покрет, хипервентилација или стрес.
- “Болни тонични спазми” могу да буду
хронични, или да се поновљено јављају током
неколико дана или месеци.
5. Бол у леђима (лумбаго) код особа са МС
јавља се са учесталошћу која варира од
10% до 16%.
- Код многих пацијената са МС и болом у
леђима, бол је мишићно-скелетног порекла и

Живот са МС
погоршава се продуженим стајањем и
седењем.
- Акутни радикуларни бол може да буде и
инцијални симптом МС.
- У једној студији, бол у леђима је код особа са
МС повезан са сколиозом и дегенеративним
зглобним променама на РТГ кичменог стуба.
- Некада је овај бол код пацијената са МС
централног порекла.
6. Главобоља
- Чешћа код особа са МС него у општој
популацији.
- Подаци о учесталости главобоље код особа
са МС су различити у различитим
истраживањима, а у већини указују на
учесталост од око 50%.
- Недавно је показано да је учесталост
главобоље код наших пацијената са МС око
40%.
- Главобоља у МС може да се јавља као
последица саме болести, односно због
постојања лезија у одређеним регионима
централног нервног система (на пр.
Мождано стабло), али је чешће у питању
коморбидитет.
- Примарне главобоље се јављају код
болесника са МС.
Најшешће се описују главобоља тензионог
типа и мигрена без ауре, а описују се и
окципиталне неуралгије и “clusterlike”
главобоље.
Какав је интензитет бола у мултиплој
склерози?
За процену бола код особа са МС у бројним
студијама, коришћена је најчешће 0–10
нумеричка скала .
- У неколико студија интензитет бола код
пацијената са МС је оцењен као умерен, а
варирао је од 4.8 до 5.8.
- У друге две студије, код већине пацијената
бол је био благ.
Код наших пацијената са МС, код 35.6% бол
је описан као благ, код 37.6% умерен, и код
12.4% особа као јак.
Да ли бол утиче на квалитет живота
повезан са здрављем особа са мултиплим
склерозом?

Да, присуство бола је повезано са лошијим
квалитетом живота повезаним са здрављем
(HRQoL) особа са МС.
Код особа са МС које имају болове, већи
интензитет болова је повезан са лошијим
HRQoL, што подразумева и већи неповољан
утицај на свакодневне дневне активности.
Фактори повезани са присуством бола у
мултиплој склерози
Показано је да постоје фактори који
повећавају ризик за појаву бола код особа са
МС. Ризик да се бол јави је већи код старијих,
код особа код којих болест траје дуже, оних
који имају већи физички дефицит и оних
који имају примарно прогресивну форму
болести.
Посебно је значајно да је појава бола чешћа
код особа са МС које су депресивне и/или
анксиозне, што је од огромног значаја имати
у виду у циљу адекватне терапије бола.
Код наших пацијената од МС, главни
предиктор појаве бола у МС је анксиозност.
Третман бола у мултиплој склерози
У третману болних синдрома у МС се
препоручује следећа терапија у случају:
- неуропатског бола - примена:
прегабалина (150-600 мг/дан),
габапентина (300-2400 мг/дан),
карбамазепина (200-1600 мг/дан),
ламотригина (200-400 мг/дан),
топирамата (200-300 мг/дан), или
амитриптилина (25-150 мг/дан),
у дозама које треба постепено повећавати (у
монотерапији или комбинованој терапији);
- артралгија, болова у кичменом стубу
индивидуализован рехабилитациони
третман, корекција постуралности,
оптимизација употребе помагала, примена
аналгетика или других горе наведених
лекова;
- бола као секундарне последице
спастицитета - индивидуализован
рехабилитациони третман, примена:
тизанидина,
баклофена,
диазепама,
канабиноидног оромукозалног спреја
- главобоље
примена парацетамола, ибупрофена
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МС СТВАРНОСТ

Вера - невера
Мр Александра Паројчић
спец. медицинске психологије

Вања Талески
спец. рехабилитације и социотерапије
“Поштоване,
Имам проблем о коме нисам никоме причао,
а много ме тишти. Бићу анониман и тако ћу
моћи да поделим моју муку. Није ми лако да
говорим о томе, а опет знам да морам. Мени
је МС дијагностикована пре 7 година, то је
био шок, велики прави шок. Тада сам имао 30
година, тек се венчао са најдивнијом женом
на свету, перспективан, млади стручњак у
успону....И све је то лепо, кад као из ведрог
неба крај света. За мене је то био страшан
ударац. Нисам месецима могао себи да дођем.
Супруга, породица, пријатељи сви су били ту
за мене, подржавали су ме, храбрили ме, не
могу да се жалим на то. Опоравио сам се
некако, радио, почео да се дружим, добили
смо дете, све је кренуло. Међутим, мене је
нешто мучило. Здравље ми је било у реду, а
ја сам се стално осећао да ме гледају са
сажаљењем, да су сувише пажљиви према
мени. То је изгледало као да испред мене иде
болест, па жалост па тек онда ја. Нарочито
ми је то сметало у односу са супругом, она је
толико бринула, превише. Чини ми се да у
мени више није видела мушкарца него МС о
којој брине. Били смо ми интимни али не
како смо били пре. Нисам био задовољан,
покушавао сам да јој кажем, али ништа се
није променило. И онда пре две године на
послу се појавила млада сарадница, која ме је
гледала као мушкарца који није болестан.
Годило ми је то, све више и више, и једна
ствар је водила другој и ми смо сада већ две
године у вези. Лепо ми је, када сам са њом не
мислим на болест, опет сам онај стари,
здрави мушкарац. Волим своју супругу,
желим да останем у браку, али не бих да
прекинем везу јер ми она даје оно што ми
сада треба. Можда ово није у реду, али ја не
знам како да се даље понашам, не бих ништа
да изгубим. Осећам захвалност према жени
али и девојци, обе су мој живот.
Неодлучни Београђанин“
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Драги наш,
Хвала Вам на поверењу и на томе што сте са
нама поделили ваш проблем и интимну
причу. Ретко се дешава на нашим
просторима да мушкарац било анонимно још
ређе јавно изнесе овакву животну ситуацију.
Вашом причом отворили сте и додирнули
различите аспекте партнерског живота.
Пођимо од статистике, у данашњем свету се
сматра да неверство није ретка појава. Према
неким истраживањима око 55% одраслих
особа у неком тренутку брачног живота
почини превару. Ако размишљамо на начин
да је улазак у брачну заједницу израз
слободне воље која укључује ексклузивност у
мушко женским односима, можемо се питати
одкуд толика учесталост ове појаве. Али не
смемо изгубити из вида да је парнерски
однос изузетно комплексан и да није могуће
посматрати га само из једног угла.
Управо и Ваша прича то доказује. Оно што о
чему посебно можемо говорити је утицај
хроничног обољења на ваш партнерски
живот. Шта је то МС донела, изменила и
променила? Изгледа да је највише утицала
управо на односу Вас и Ваше супруге. Ви сте
и сами дефинисали оно што вам је засметало
и недостајало у партнерском односу. И то је
сигурно тако јер сте Ви то осетили, али да
Вам кажемо да је и очекивано да болест
снажно утиче и на тај животни сегмент.
И Ви и Ваша супруга сте на различите
начине доживели сазнање о болест, свако на
свој начин. Очигледно сте и на различите
начине реаговали. То свакако није ретко, али
је питање да ли је појава болести само повод
да се неке ствари изнесу на површину или је
заиста болест узрок неспоразума. То јесте
дилема којој је важно прићи са више страна.
До неверства могу довести различити
фактори у вези или на личном плану. Оно је
увек аларм, знак да нешто није сасвим у
реду.
Пракса у раду са паровима издваја неколико
стања односа који претходе превари:
• Недостатак снажне емотивне повезаности.
Можда је никада није ни било или се
временом урушила јер пар није посвећивао
довољно пажње међусобним разликама или
проблемима.
• Неверство је често симптом потиснутих
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незадовољства, нерешених конфликата,
одсуства комуникације.
• То је покушај да се изван везе или брака у
неком новом пронађе оно што се не добија
”код куће”- страст, разумевање, нежност,
љубав…
• Неверство може бити и последица губљења
самопоштовања и самопоуздања као и
симптом уласка у “кризу средњег доба”,
када партнер или партнерка који су
починили неверство преиспитују детаље
дотадашњег живота- укључујући посао,
каријеру и брак.
• На појаву неверства може да утиче и
породична традиција и историја неверства,
при чему се објашњава да је “неверство
заправо научено понашање, које није
санкционисано већ је често охрабривано”.
Када разумемо шта је претходило неверству и
чиме је узроковано онда и моземо да
објективније сагледамо слику партнерског
односа, односно коју је функцију у брачном
систему имала превара.
У вашој причи се очит оради о
надомештавању нечега што вам је
недостајало за задовољан и потпун живот,
какав сте пре болести живели. Потпуно је
разумљива потреба да се у тренуцима кризе
све врати на старо, али свесни сте да је
немогуће. После животне промене која се
десила, коју нисте очекивали и која оставља
бројне последице не само по Вас него и на

читав породични систем, ниста се не може
бити исто као пре. Може бити и даље добро
али другачије него штп је било. Све трпи
промену која није ни једноставна ни лака.
Разумевањем дешавања које се одвија ми
улазимо у процес рада на постојећем односу.
Ако схватамо зашто се нешто дешава и коју
функцију има за нас али и за нас брачни и
породични систем, већ смо на добром путу да
променом понашања доведемо до онога што
нам је битно. Најбоље је да вас кроз овај
процес води професионалац.Препоручујемо
да посетите Психосоцијално саветовалиште
за особе које живе са МС и њихове породице
где од психотерапеута можете добити
адекватну помоћ и подршку.
Наравно једно од болнијих питања јесте шта
ако се и када се превара открије. Неминовно
је да долази до губитка поверења,
разочарења, а слаби емотивна па и сексуална
везаност партнера.
Неверица и шок због открића су универзалне
реакције наневерство. Туга, депресивно
расположење, негативно виђење себе и
снажан гнев премапартнеру који је починио
превару су најчешће осећања која прате
кризу. Чак и они који су сумњали постају
растројени, када се њихов и најгори страхови
обистине.
У тренутку када отрије неверство, сваки
партнер реагује снажно али различито. Првих
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дана и недеља, оба партнера су преплављена
осећањем огромног губитка и кривице.
Преварени партнер може реаговати сузама,
умртвљеношћу или бесом. Може имати и
физичке реакције као што су мучнина,
главобоља, проблем са спавањем и исхраном.
Са друге стране код партнера који је починио
неверство често је присутно осећање стида,
кајање за оно што је учињено, као и страх да
му преварени партнер неће опростити.
Повређени партнер је изгубио позитивну
слику о свомживотном партнеру и уверење о
сигурној, посвећеној вези. Партнер који је
починио неверство изгубио је своју тајну
љубав и суочава се са потенцијалним
губитком брака или везе.
Партнер који је доживео неверство изгубио је
поверење у партнера и жели да буде сигуран
да ће веза са трећом особом престати и жели
одговоре на питања у вези са том везом. Она
или он може дуго да размишља о периоду кад
је партнер имао љубавну аферу, о
неистинама, ситуацијама када се то
дешавало. Партнер који је починио превару
може одговорити потпуном искреношћу или
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ћутањем јер осећа стид и не жели да даље
повреди партнера.
Да ли ће до помирења уопште доћи зависи од
много фактора међу којима су најважнији
мотивација да се сачува брак или веза,
спремност на искрену комуникацију и
решавање проблема, спремност на извињење
и покајање, спремност на промену…
Неверство не значи да су веза или брак
„осуђени на пропаст”. Иако је неверство једно
од најтежих и најболнијих искустава које
носи љубавни живот, могуће је опоравити се
и развити однос са више поверења,
посвећености и љубави.
Пракса показује да парови могу да науче да
успешно изграде свој однос из почетка и да
њихова веза постане још снажнија.
Опроштај је процес кроз који се тешко
пролази, како индивидуално тако из аједно.
Потребан је рад на личном и партнерском
развоју да се једном изгубљено поверење
поново стекне, због чега је потребно много
стрпљења код оба партнера.
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Драга Радмила,
У животу сваког од нас се дешава да будемо
у контакту са људима који су превише
нападни, било да пуно причају, или нас
контролишу, говоре шта треба да радимо и
урадимо, једноставно нас оптерећују и
одузимају нам енергију. Већина нас наиђе на
такве “напорне” застрашујуће или
контролишуће личности у неком тренутку
свог живота. Њих препознајемо по честом
ставу који заузимају, а који је надмен,
учесталим сукобима, сталном издавању
налога и наређивању, ширењу лошег
расположења и склоности ка омаловажавању
другог.
Изгледа да је готово немогуће да се нешто
код ових људи промени, али оно што је
могуће јесте да ми променимо свој однос
према њима. Обично је препорука да се
пажљиво приступа комуникацији са њима,
што може претворити ту њихову агресивност
у сарадљивост.
Предлажемо седам кључних ствари за
успешно излажење на крај са застрашујућим,
агресивним и контролишућим особама.
Имајте на уму да су ово уопштена правила и
да се можда неће свако односити на вашу
конкретну ситуацију. Направите избор
техника који је вама најприближнији и
вежбајте их свакодневно.
1. Будите хладнокрвни и одржавајте
прибраност
Прво правило супротстављања “тешкој” особи
је да останете хладни и прибрани. Што мање
реагујете на провокације, боље ћете моћи да
просуђујете и да се носите са изазовом. Када
вас неко узнемири или изазове, пре него што
кажете или урадите нешто због чега ћете
касније зажалити, дубоко удахните и полако
избројите до десет. Врло често ће се дестити
да док избројите до десет успете да повратите
смиреност и смислите боље решење. На тај
начин смањујете проблем уместо да га
повећате. Уколико сте и након бројања до
десет узнемирени, најбоље је да прошетате, а
проблему се вратите након што се умирите.
Ако је неопходно, искористите фразе као што
су; “Вратићу се..” или: “Пусти ме да
размислим о томе…” како бисте добили на
времену. Одржавањем самоконтроле добијате

Шта радити
када је неко
агресиван?
Мр Александра Паројчић
спец. медицинске психологије

Вања Талески
спец. рехабилитације и социотерапије
“Драге наше,
Имам конкретно питање. Од када имам
дијагнозу примећујем да су људи из моје
околине према мени љубазнији, што ми је,
некад и мало непријатно, али у реду!?
Међутим, постоје људи који би такође
желели да буду саосећајни, али су толико
директни, груби да тешко излазим на крај са
њима. Како да се понашам, не знам шта је у
реду да кажем или урадим? Помозите ми да
се снађем у овом,
Ваша Радмила.“
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више снаге за управљање ситуацијом.
2. Држите се на дистанци и нека вам буду
отворене све опције
Нису све агресивне, застрашујуће или
контролишуће особе вредне пажње. Ваше
време је драгоцено, као и ваша срећа и
благостање. Уколико ништа од важности није
у питању, немојте трошити себе
покушавајући да се изборите са особом којој
је негативност начин живота. Било да се
носите са љутитим возачем, напорним
рођаком или надменим шефом, држите се на
дистанци и избегавајте контакт све док је то
могуће.
Понекада није могуће остати смирен; тада је
важно да се посаветујете са пријатељима и
добијете што већи број опција где ће бити
ваша добробит у првом плану.
3. Ништа не схватајте лично и пређите са
реактивног на проактивно понашање
Један од ефикасних начина јесте да ставите
себе на место друге особе макар и на
тренутак. На пример, замислите да сте особа
са којом се борите и завршите реченицу са:
“Сигурно није лако…”
- “Мој пријатељ је тако агресиван. Сигурно
није лако доћи из средине где су сви били
приморани да се такмиче…”
- “Мој партнер је веома склон контролисању.
Сигурно није лако одрастати у породици
где вам је речено како да мислите и
понашате се…”
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Циљ овог приступа је да подсетите себе да се
људи понашају како се понашају због својих
сопствених проблема. Све док смо разумни,
саосећајни и пажљиви, “тешка” понашања
других рећи ће нам много више о њима него
што они сами кажу или чак више него што
они и сами знају о себи.
4. Упознајте своја основна људска права
Најважније што је потребно имати на уму
када се носите са незгодним особама јесу
ваша права и препознавање истих када су
прекршена. Све док не повређујете друге,
имате право да се борите за себе и своја
права. С друге стране, ако повређујете друге
можете изгубити та права.
Представљамо вам нека од основних људских
права:
1. Право да вас поштују
2. Право на изражавање сопствених осећања,
мишљења и жеља
3. Право да постављате своје приоритете
4. Право да кажете НЕ без осећаја кривице
5. Право да добијете оно што сте платили
6. Право да имате мишљење које се разликује
од осталих
7. Право да заштитите себе од менталних и
емоционалних претњи
8.Право да креирате здрав и срећан живот
Ова основна људска права представљају
ваше границе, а преко граница се не иде без
последица.
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5. Ставите акценат на њих и повратите
своју снагу
Заједнички образац агресивним,
застрашујућим и контролишућим особама је
тај што воле да сву пажњу усмере на вас и
учине да вам буде непријатно. Типично, брзи
су у истицању да нешто није у реду са вама
или начином на који нешто радите. Пажња је
стално на ономе што је погрешно уместо на
томе како решити проблем.
Овакав начин комуникације често има
намеру да потчини и манипулише више него
да се стварно побрине за проблем. Ако
реагујете бранећи се упадате у замку да сви
погледи буду окренути ка вама, пружајући
агресору више моћи док она или он пролазе
некажњено. Једноставан и снажан начин да
промените ову динамику јесте тзв. враћање
лопте назад “тешкој” особи, а најлакше ћете
то урадити постављањем питања. На пример:
“Агресор”: “Ваш предлог није чак ни близу
ономе што је мени потребно.”
Одговор: “Да ли сте дали јасно упутство о
ономе што желите да урадим?”
“Агресор”: “Ја сам дао, али сте ви ограничени
(мисли глупи)!”
Одговор: “Ако се опходите према мени са
непоштовањем, нећу више разговарати са
вама. Да ли је то оно што желите?”
Нека ваша питања буду конструктивна и
истраживачка. Враћајући лопту другој особи
неутралисаћете претерани утицај који он или
она имају на вас.
Друга техника коју можете користити да
прекинете негативну комуникацију је
мењање теме. Само реците: “Иначе…” и

започните нову тему. Када то урадите,
преузели сте контролу над разговором и
постављате много конструктивнији тон.
6. У релативно благим ситуацијама
покажите своју врхунску прибраност
прикладним хумором
Хумор је снажно комуникационо оружје.
Када се прикладно користи, хумор може
извући истину, разоружати “тешко”
понашање и показати да сте врло прибрани и
тиме смањите или елиминишете тешко
понашање саговорника.
7. У озбиљним ситуацијама истакните
приоритете како би их приморали на
сарадњу
Када су агресивне, застрашујуће и
контролишуће особе упорне у нарушавању
ваших граница и не прихватају “не” као
одоговор – поставите приоритете.
Способност да препознате и утврдите шта је
од значаја, једна је од најважнијих
способности које можете искористити да
зауставите “тешку” особу. Успешно
постављени приоритети стопирају тешку
особу и приморавају је да се пребаци са
агресивности на поштовање.
Да закључимо, знање како да се изборимо са
агресивним, застрашујућим и
контролишућим особама захтева овладавање
вештином комуникације. Како будете
примењивали ове вештине, осетићете мање
туге, више поверења, развијаћете боље
односе и већу храброст у комуникацији. На
добром сте путу ка успеху!
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Преузето из књиге “Водич кроз МС”

Улога породице
Уредништво часописа
Живот у складу са болешћу
По значају подршке и помоћи породичне
средине оболели од МС не разликују се од
здравих људи, нити од оболелих од других
хроничних и прогресивних болести. Њихове
породице су сличне већини породица
погођених неком стресном животном
ситуацијом која нужно доводи до промена у
породичним односима, што са своје стране
захтева потпуно прилагођавање насталим
променама. Када је један од чланова оболео
од хроничне болести, породица бар за
извесно време излази из равнотеже и
атмосфера се емотивно боји на посебан
начин. Природна је потреба да се систем
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поново успостави, што од породице захтева
улагање додатног напора. Дужина
прилагођавања новој ситуацији је различита
у свакој породици а зависи од њене
способности да прихвати промене. Зато је
неопходно да су породични односи усклађени
и прожети емоцијама. Породица у којој се
подразумевају топлина, љубав, подршка и
брига за свог члана биће велика подршка
особи оболелој од МС-а.
Најчешће реакције на МС
Најприродније реакције на дијагнозу било
које хроничне болести, па и МС јесу шок,
неверица, страх и туга. Много је питања и
дилема које муче породицу у периоду
прилагођавања на болест. Чланови породице
су, разумљиво, уплашени и веома забринути
за оболелог, а ту је и бојазан да ли ће они
умети да се поставе у измењеним условима и
како ће на све оно што им се догађа
реаговати њихово социјално окружење. После
периода прилагођавања долази до не-ког од
најчешћих типова реаговања породице на
болест. Породица која не прихвата болест или
негира постојање болести и очигледних
симптома може да угрози особу са МС јер
нема отворености у разговору нити
одговарајуће комуникације. Породица која
реагује депресивно (преовлађује емоција туге)
болест доживљава као неуспех и казну, па је
додатно угрожено соматско здравље једног
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члана, а јавља се и фантазија будућег губитка
као и осећање безвредности, различитости у
односу на друге породице које делују срећно
и задовољно; повређено је самопоштовање,
лечење се сматра бесмисленим, врло често је
оболели под претераном заштитом, а
породица се заједно са њим повлачи из
социјалних односа. Породица која се
прилагодила прихвата МС, наставља да живи
са неопходним променама, а односи су
отворени, размена интензивна, што је
изузетно значајно за оболелог. Поред ових
основних типова реаговања постоји мноштво
подтипова који су комбинација појединих
начина реаговања. Истовремено ово могу
бити и фазе кроз које породица пролази у
току прилагођавања на болест.
Понашање према особи са МС
Поставља се питање какав став заузети
према оболелом. Да ли треба бити попустљив,
сажаљив, или не? На оваква питања не
постоји тачан и прецизан одговор, већ се
могу дати само опште препоруке које у
различитим ситуацијама добијају значење и
практичан смисао. Не сме се заборавити
чињеница да квалитет односа који је постојао
у породици пре доласка МС директно утиче
на њу и у новонасталој ситуацији и да је сама
болест можда још једна проба и тест снаге и
квалитета породице. Члан породице који има
МС, од своје породице, на првом месту,
очекује подршку, тј. разумевање, поштовање,
топлину, љубав, утеху, психолошку али и
конкретну помоћ. У том правцу је важно
стварати атмосферу која ће све то омогућити.
Нарочито је важно да се зна да је МС врло

непредвидиво обољење и да мења и личност
оболелог, што све захтева од породице да
буде упућена у врло разнолика и нестабилна
емотивна стања и да на њих увек на прави
начин реагује. Такође је битно отворено
разговарати о свему ономе што поједине
чланове тишти. У ситуацији када постоји
дилема како се поставити и реаговати,
најбоље је бити отворен и своје дилеме и
недоумице поделити са оболелим и осталима у
породици. Тиме се показује интересовање и
добра воља да се помогне. Мудри савети и
паметовање врло често могу имати супротан
ефекат и доводе до застоја у комуникацији,
што само одлаже решавање проблема.
Разговор, размена мишљења, питања без
осећаја кривице или претеране самилости,
нападног милосрђа прави су начин борбе
против МС.
Како помоћи особи која живи са особом
са МС?
Значајан сегмент живота у оваквој породици,
поред бриге о оболелом члану, требало би да
буде и брига о себи самима. Многи који живе
са оболелим усредсреде се на његове потребе,
тако да често занемарују сопствено здравље.
Бринути се о свом здрављу значи водити
рачуна и о физичком и о емоционалном
стању. То даље значи поштовати сопствену
потребу за приватношћу, обезбедити простор
за себе, као и време за посао и дружење.
Превентива је ефикаснија од лечења, па се
особа мислећи о себи осећа боље, што јој
омогућава да лакше излази на крај са
обавезама и својом улогом особе која брине о
неком другом. Вођењем рачуна о сопственом

39

МС стварност

физичком и психичком здрављу помаже се
целој породици да дуже остане квалитетан
извор подршке оболелом. У свету је актуелна
идеја о помоћи помагачима у свакодневном
животу. Преовлађује мишљање да се енергија
која се троши у процесу неговања, старања и
бриге мора прикупљати и надокнађивати на
неки начин. Емотивна подршка која је
непроцењива за особу са МС често је
исцрпљујућа за породицу, па се мора стално
неговати, освежавати и изнова стварати. То
је најделотворније у групама за подршку
породицама које имају члана са МС.
Потребна је помоћ: Од кога је тражити?
Контакт са лекаром неурологом неопходан је
од самог дијагностиковања МС. Поред тога,
потребно је остварити сарадњу и са другим
професионалцима који су укључени у третман
оболелих од МС, а то су физијатри, психолози,
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социјални радници, физиотерапеути,
медицинске сестре. Удружења оболелих од
МС могу пружити корисне информације и
подршку. Постоји широка лепеза различитих
врста друштава и удружења која нису
директно усмерена на МС, али могу бити
прибежиште и извор енергије неопходне за
даљи живот. Групе за подршку породицама
које имају оболелог од МС представљају
велику помоћ.
Разговор са другима који имају оболелог
члана помаже на више начина. Са њима је
могуће поделити актуелне проблеме и чути
како су се они сналазили у сличним
ситуацијама. Често помаже и само сазнање
да постоје и други са сличним проблемима,
што смањује осећај изолованости. Помоћ и
подршка пријатеља увек је добродошла.
Помоћ треба тражити отворено и директно.

МС И ЈА
Тишина која говори све!
Реакција једних била је ћутање, то су
највероватније људи који су осетили тај шок
и који су сами били у шоку након што сам им
саопштио моје лоше вести. Видео сам те људе
као особе које нису спремне да држе другога
у његовој рањивости. Тек неколико година
након мог боловања они су ми пришли и
исказали своју жалост због мог стања.
Поједини су се чак и доста отворили
признавши како је моје искуство за њих било
страшно и интензивно. То ћутање је било
подржано једном нелагодом, и то истом
нелагодом која спречава човека да изјави
саучешће или да буде у присуству болесника
или умирућег човека. Чест је случај да ми
будемо потпуно увучени несвесно, на мала
врата у нечији процес и не можемо да
контролишемо или суздржимо себе у тој
ситуацији те је ћутање једини начин да
одбранимо себе и другога.
Ово што се дешава се заправо не дешава!
Реакција друге врсте људи је била апсолутна
неверица. Они су ме понајвише,а некад и
агресивно упућивали на мишљење код других
лекара. Све анализе су ми детаљно предочене
пред излазак из болнице. Лезије у мозгу су ми
долазиле чак и у снове у виду слика. Толико је
моја отпусна листа била стварна да није
постојао начин да ме ико одврати од
мишљења да ја не болујем од тога од чега
болујем. Шта људи заправо траже кад иду по
друга мишљења? Велики утисак ми је да
постоји презање од сопствене рањивости.
Човек који иде по друго мишљење не

Какве су биле
реакције околине
када сам им рекао
да имам МС?
Пише: Милош Рокић

Како је околина реаговала на
моју дијагнозу зависило је од
тога колико су људи из моје
околине били у стању да се са
мном пројективно
идентификују. Реакција је
зависила од тога колико је тај
емотивни ковитлац кроз који
сам пролазио заправо обухватио
друге људе око мене и начин на
који су други људи емотивно
обрадили ту вест. Овде бих
предочио пет врста реакција
које су људи око мене имали
након што су сазнали да болујем
од мултипле склерозе.
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дозвољава да буде ни на који начин рањен.
Стање рањености па и хроничне рањености
се потпуно одбацује. Стратегије одбацивања
стварности за ове људе су веома често
техничке или административне природе.
Уколико на отпусној листи нема печата како
да знамо да је све то истина или ако ти је
магнетна резонанца мерена на старом
апарату то може бити погрешно. Код ових
људи је било подоста и позитивног мишљења
и тражења сталних позитивних индикатора
за по мене бољи и срећан крај.

нису ни на видику ми и даље гурамо у
претрагу најфантастичнијих репертоара
узрочника за које не можемо пружити
материјалне доказе. Највероватније је ова
моја лоша карма један од тих узрочника
мултипле склерозе коју данас називају
највећим имитатором у неурологији. Питао
сам се због чега се људи не обраћају
астрологу кад имају кијавицу, а обраћају се
кад имају тешку болест верујем да је то због
тога што нерешиви проблеми теже својој
спиритуализацији.

Решење је у природи, а не у теби!

Једноставно заборави на то!

Већ док сам био у болници предложено ми је
да се обратим једном доктору хомеопатије и
да је решење мог проблема у свету биљака и
биљних екстраката. Будући да болујем и од
дијабетеса и да су бројни травари чак и мимо
моје воље покушавали да ми наметну своје
производе који су непроверени,
неконтролисани и по мом мишљењу
прескупи, лако сам успео да прозрем целу
ситуацију! Основна претпоставка моје
другарице која ме је водила травару
хомеопати јесте да је стање мултипле склерозе
заправо моје одбацивање мајке природе.
Дакле ми живимо противприродне животе у
урбаној средини препуној загадјења те
уколико се вратимо природи успећемо да
вратимо организам у неку равнотежу.
Свашта се заиста нудило, од разних ракија до
бућкуриш сокова, органске исхране па чак и
неких бизарних отровних супстанци. Ми
јесмо у распрезању од природе медјутим
повратак природи значи највероватније
некакав другачији ангажман са истом, а не
куповина инстант производа. Питање је и
колико повратак природи заправо лечи МС.

Најувредљивија реакција и по мом скромном
мишљењу најнезрелија је била сумирана у
изјави ”Иди кући и заборави на све, настави
да живиш живот као до сада”. Дакле, ја
излазим из болнице под великим дозама
кортикостероида и других лекова и мени се
каже да заборавим на све, да се понашам као
да се ништа није десило. Како је требало да
разумем ове људе, и шта је требало да
мислим? Овакав вид реакције је у мени
изазвао велики бес и неверицу да се тим
људима уопште обратим за ма какву помоћ
колико год банална била. Дијагноза МС је за
њих толико неподношљива и у толиком
несагласју са њиховом природом да је
моментална репресија и гурање целе
ситуације у несвесно једини лек. Дуго ми је
требало времена да неким појединцима
опростим због таквих изјава и да заиста
саосећам са њиховом немоћи да гледају
опасности право у очи.

То је усуд и тако нам је записано!
Једна колегиница са студија ме је хтела
упутити астрологу, узела је моје податке као
што су датум и време рођења и код неке
астролошкиње се распитала о чему се то са
мном заправо ради. Резултат је био да ја
заправо отплаћујем кармички дуг и
искупљујем се за грехе свих поколења пре
мене. Дакле МС је нешто што је морало бити.
Шта је та колегиница желела тиме да
постигне? Ми не знамо узрок МС и не знамо
узроке бројних ствари и када нам ти узроци
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Закључио бих једну ствар суочавајући се са
људима којима сам саопштио моју дијагнозу,
да је мултипла склероза за мене један
интиман доживљај својствен само мени, док
за друге који су ту информацију примили је
један другачији доживљај препун спекулација
и несвесних пројекција. Сада јасно видим да
је ова болест као и свака друга, физички
изазов и искуство, морални изазов, који ме
тера да кажем не онда када треба, али то је и
једно духовно искуство.
Каква су ваша искуства са реакцијом људи из
окружења?

АКТУЕЛНО
Мултипла склероза није само изазов за
човеково тело и душу она је и једно
идентитетско питање које се само поставља
током читавог живота. “Ко сам то ја?” питање
је које ова трансформишућа болест поставља
неким МС оболелима скоро свакодневно.
Уметност је игра симбола и човек као
симболичка животиња израз својих
најдубљих тежњи, својих страхова и
најскривенијих мисли па и неоткривених
идентитета проналази у уметности.
Постмодерне тежње нам говоре да смо сви ми
уметници, сви смо ми ствараоци наших
живота и оно што је наше стваралаштво није
нужно само лепота, срећа и радост, већ и бол,
несрећа и болест.
Током наших сесија комуницирамо
уметнинама, користимо глуму, пантомиму,
цртеж, глину, писање и наратив да
успоставимо мост са нашим најдубљим
осећањима у вези са болешћу. На тај начин
најкраће долазимо до мистичне сржи болести
као што је мултипла склероза. Оно што је
најважније, користимо уметност да нас други
разуме.
Током сесија обавезани смо на поверљивост
као и у сваком другом психотерапијском
окружењу, дозвољавамо себи да не
учествујемо уколико је садржај преплављујућ
или претерано заносан, дозвољавамо себи да
направимо и ствари које нису лепе, које нису
импресивне, али најважније не осуђујемо
другога и стварамо уметност у једној
демократичној атмосфери.

Уметност као
посебан вид
терапије
за особе са МС
Уредништво часописа

У оквиру програма
психосоцијалне подршке
оболелима од мултипле склерозе,
Друштво МС Србија организује
и осмишљава уметничке
радионице интегративне арт
терапије. Доносимо вам кратак
осврт на последњу радионицу.

Ове сесије помажу учесницима да прихвате
МС као прилику да се повежу са собом, а МС
је у том случају један изазивач и један гонич
личног развоја који постоји и мора постојати
мимо чињенице да неко има ту дијагнозу. МС
се на тај начин од скупа симптома и тегоба
претвара у креативну мисију којом помажући
себи помажемо и другоме.
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ИЗ УГЛА НАШИХ ЧЛАНОВА

Мултипла склероза,
беда и сиромаштво
Милош Рокић

Мултипла склероза је болест која
у значајној мери мења слику
појединца о себи у друштву као
и слику друштва о појединцу
који пати од ове болести. Од
велике је важности разговарати
о беди и сиромаштву у
контексту мултипле склерозе.

Беда је старословенско божанство, кошчато
слинаво биће које је близак сродник авети и
чуми. Она има моћ да се брзо размножава и
веома вешто поткрада људе. Шта год беда
украде она то не чува за себе већ закопава
под земљу, те неки људи покаткад ископају
неко изненађење. Беда је митолошка
репрезентација човекове најдубље тежње да
самог себе поткрада, да не обраћа пажњу на
ствари које би требало да цени и вреднује.
Бедник може бити веома богат човек, човек
далеко од сиромаштва, али у сталном осећају
да је нечега лишен. Осећај унутарпсихичке
лишености може произићи из општег осећаја
лишености у детињству или раној младости.
Ми имамо искуство ратова деведесетих,
бомбардовања, ратовања на Косову,
хиперинфлације, сиромаштва и културне
пропасти. Све ове манифестације су могле
бити у појединцу дубоко интернализоване и
манифестоване као живот у беди, у осећају
да немамо оно што нам припада, па и у
осећају да нам припада мање него што
заслужујемо. Беда се одликује немоћи да се
спозна јавно добро и то је можда допринос
економске транзиције беди, као и суровог
капитализма примарне акумулације који је
наступио после демократских промена 2000.
године. Према подацима истраживања
невладиних организација млади људи одлазе
из земље због беде, не нужно због
сиромаштва. Беда младог човека је
узрокована недостатком примереног
признања за његов допринос и улогу у
друштву, млади на свим странама вриште
постојим, ево ме, погледај ме и вреднуј ме,
али све на шта наилазе је само ехо сопственог
вриска који за резултат има лишавање самога
себе преко потребног признања.
Нарочите потешкоће наилазе људи који су
оболели од мултипле склерозе, због
преплављујућег осећаја да су лишени
здравља, да је нека виша сила или околност
лишила особу здравља. Највероватније због
историје у овом региону ми активно и врло
несвесно саучествујемо у лишавању себе или
перцепцији себе као лишеног бића.
Последица беде је једна општа грабежљивост,
једна отимачина неслућених размера која је
ту да надомести унутрашњу празнину и
лишеност. Беда се гаји она се подстиче тако
што човек прибегава корупцији не гајећи
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Из угла наших чланова
меритум да је опште добро између осталог и
његово појединачно, индивидуално добро.

услугама, према законској дефиницији је сиромашна.

Сиромаштво је економски показатељ,
недостатак средстава за живот било
монетарних или робних. Сиромаштво је
мерљиво и лако се да израчунати, међутим
његове унутарпсихичке последице долазе на
видело тек уколико се дубоко интернализује и
трансформише у беду. Особа која нема
довољно прихода да задовољи животне
потребе, не може да се запосли, нема
одговарајуће стамбене услове и адекватан
приступ социјалној заштити, здравственим,
образовним и комуналним услугама, према
законској дефиницији је - сиромашна.

Сиромаштво се може смањити одговарајућим
мерама социјалне политике док беда је ствар
психотерапије а најважније искорењује се
колективном акцијом, грађењем заједнице
људи који помажу једни другима да спознају
своју вредност, заједници људи који уме да
прихвати похвалу и критику, као и да је
пружи другоме на један уважавајућ и начин.

У бројкама сиромаштво се обрачунава као
проценат људи који су у ризику од
сиромаштва. Према подацима, чак 1,8
милиона становника Србије живи у том
ризику. У ризику од сиромаштва према
последњим доступним подацима је 25,5 одсто
популације. Међу незапосленима чак 49%
популације је у ризику од сиромаштва.
Особа која нема довољно прихода да
задовољи животне потребе, не може да се
запосли, нема одговарајуће стамбене услове и
адекватан приступ социјалној заштити,
здравственим, образовним и комуналним

Мултипла склероза је болест која значајно
повећава ризик од сиромаштва. Смањен
проценат запослених међу оболелима, ниска
примања из сфере социјалних и пензионих
давања, велики издаци за лекове и
медицински и ортопедски материјал у
значајној мери погоршавају ситуацију сваке
особе оболеле од МС. И даље постоје чврста
убеђења да је МС непредвидљива болест стога
је важно откривати предикторе који указују
на прогнозу болести. Данашња технологија
магнетне резонанце, епидемиолошке студије
и студије из оптичке кохерентне томографије
очног живца говоре у прилог неким
предикторима болести. Медицинска струка
мора пружити адркватно предвиђање тока
болести не би ли појединац могао да
економски планира свој живот и то све у
складу са неуролошким статусом.

Индикатори активности болести
Релапси указују на активност болести и предвиђају прогресију онеспособљености.
Лезије које показују снимци магнетном резонанцом, указују на активности болести,
предвиђају релапсе и прогресију онеспособљености.
Атрофија мозга указује на активност болести и предвиђа прогресију онеспособљености.
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Удружење оболелих од МС
Пчињског округа

Нове активности
Удружења
оболелих од МС
Врање
Стојановић Гордана

Европска Унија, у партнерству са Владом
Републике Србије, a преко програма ЕУ ПРО,
финансијски је подржала пројекат Удружења
мултипле склерозе Пчињског округа Врање
,,Стварамо, дакле постојимо - корак напред“,
преко кога смо добили штампач и пресу за
дигитално штампање на текстилу. Пројекат
се бави економским оснаживањем особа
оболелих од мултипле склерозе.
С тим у вези, желели бисмо да свим
инвалидским удружењима у Србији,
понудимо услуге штампања на текстилу.
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Можемо штампати мајице, цегере, кецеље,
портикле и све друге текстилне предмете. У
складу са пројектом, извршили смо
дорегистрацију удружења за бављење
привредном делатношћу.
Бирајући нас за сараднике, добићете
квалитетну услугу и производ по вашој жељи
по приступачним ценама. Са друге стране,
помоћи ћете оболелима од мултипле склерозе
да се осећају као равноправни и једнако
вредни чланови друштвене заједнице у којој
живе и раде. Ваше мало, нашим члановима
значиће много, јер ћете на тај начин
допринети функционисању удружења, а
наши чланови увидеће да нису заборављени,
односно да не припадају грађанима другог
реда. Овим путем желимо да скренемо
пажњу јавности да и особе са инвалидитетом
могу бити креативне, цењене и успешне у
свом послу. На овај начин, заједничким
снагама можемо допринети рушењу
предрасуда о особама са инвалидитетом и
повећању толеранције у средини у којој
живимо.
Унапред се радујемо сарадњи са удружењима
у Србији и стојимо на располагању за сва
додатна питања и информације .
Наша мејл адреса је gocavr1952@gmail.com

ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈА
Наши пријатељи и нови чланови из Лесковца
на располагању имају два коња, пунокрвну
енглеску кобилу Манго и липицанерку
Брегаву, на којима успешно уз нашу стручну
помоћ спроводе терапијско јахање, каже
Владета Вељовић из Коњичког клуба Чегар
из Нишке Бање, и појашњава да коњ као
животиња има покрете при ходу најсличније
човеку и самим тим преносом покрета с леђа
коња на особу и његовим прилагођавањем
том покрету се постиже циљ терапијског
јахања да путем физичког, психолошког,
социјалног и едукативног деловања код особа
са инвалидитетом произведе позитивне
ефекте који утичу на побољшање психофизичког стања, пробуди осечај задовољства,
слободе, покретљивости, а то је пут ка бољем
здрављу и враћању вере у живот.
“Пројекат је првобитно предвиђао само пет
корисника, али смо некако успели да
проширимо на двадесет чланова који
користе овај вид терапије, а мени је посебно
драго када видим поједине чланове удружења
који имају велике тешкоће приликом
кретања да јашу са осмехом и великим
задовољством. Искуства су нам врло
позитивна и захвални смо Граду Лесковцу
који је препознао значај овог пројекта и
омогућио нам да га спроведемо. У Лесковцу
постоји Коњички клуб, али он нема коње
обучене за терапијско јахање, а ни такозване
водитеље терапијских коња. Зато смо се
одлучили за најближи клуб у окружењу који
има ове услове и нисмо се преварили. Желели
би, и надамо се да ћемо наставити са овим
пројектом и у следећој години”, закључује
председник МС Удружења Јабланичког
округа, Прeдраг Јовановић.

МС Удружење Јабланичког округа

Храброст је
бити другачији
МС Удружење Јабланичког округа

МС Удружење Јабланичког
округа ових дана успешно
приводи крају пројекат
„Храброст је бити другачији“,
финансиран од стране Града
Лесковца.
“Овај пројекат представља у
ствари један вид терапије за
оболеле од мултипле склерозе и
састоји се у јахању дресираних
коња под надзором
специјализованих тренера”,
каже Јелена Полић,
координатор пројекта и додаје
да овај вид терапије побољшава
координацију покрета и
равнотежу, два симптома
мултипла склерозе која
представљају велику сметњу
оболелима. “Ми на коњима, који
су обучени за овај вид терапије,
изводимо разне вежбе које
доприносе бољем осећају за
симетрију покрета,
побољшавају координацију,
врши се истезање појединих
мишића, побољшава
циркулација, па и апетит ...”
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Манастир Рача

Удружење оболелих од МС
Златиборског округа

Нека од наших
путовања
Драга Петковић
Стапарска бања
Стапарска бања са неколико термалних
извора се налази у стапарској клисури реке
Ђетиње, у атару села Стапари
Стапарска бања је стари термални локалитет
западне Србије, на коме су пронађени
купалишни остаци који имају праисторијско
порекло. Ови извори су коришћени у
античком периоду и у доба Римљана који су
имали мања насеља у близини. Лековите
изворе Стапарске бање користили су и
становници ових крајева у средњем веку, о
чему сведоче и неки оближњи топоними, као
и у периоду између два рата. Њена
лековитост огледа се у лечењу кожних болести
и реуматских обољења..

Манастир Рача се налази на десној обали
реке Раче, у подножју Таре, у близини Бајине
Баште. Од манастира до Бајине Баште и
ушћа речице Раче у Дрину има око 6 km.
Припада Епархији жичкој Српске
православне цркве и представља непокретно
културно добро као споменик културе од
великог значаја.
Јулијан Кнежевић је био игуман Манастира
Раче од 1949. године до 1961.
У манастиру се, од 1995. године, у првој
недељи октобра, одржавају духовне
свечаности „Дани Раче украј Дрине”.
Чувена „кућица на Дрини“ налази се на стени
у сред реке Дрине. Кажу да је 1969. године
настала прва кућица на овој стени, а да је
касније током година стално обнављана или
грађена поново јер је река односила. Нашла је
своје место у часопису “Моја географија”, а
сврстана је чак и на листу најчуднијих кућа
на свету.
Са нашим другарима из
Нове Вароши и Пријепоља

Најсрећнији смо када смо на окупу и поделимо емоције које лече.
Са великим нестрпљењем чекамо нови сусрет,
нову радост па да и оно најружније претворимо у лепо
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Градоначелник Петковић је поносан што се у
Ужицу доста чини на побољшању положаја
особа са инвалидитетом, али је свестан
проблема ових особа и њихових породица као
што су сиромаштво, висок степен
незапослености, неадекватно образовање,
социјална и здравствена заштита и
недовољнао учешће у друштвеном животу.
Захваљујући активном раду 12 удружења
особа са инвалидитетом, Ужице спада у
водеће градове у Србји када је реч о
релизацији пројеката који воде ка бољем
животу ове категорије људи, рекао је
Петковић.
Под слоганом ”Увек сте уз нас, будите И
данас” одржан је културно - уметнички
програм и том приликом уручене Захвалнице:
Тихомиру Петковићу - градоначелнику града
Ужица и Видоју Дрндаревићу – члану
градског већа задуженом за област бриге о
породици, здравства И социјалне политике.
Ваша помоћ и подршка коју сте дали, биће
велики подстрек да истрајемо у борби за што
бољи и достојанственији живот особама са
инвалидитетом је порука упућена путем
захвалнице.

Удружење оболелих од МС
Златиборског округа

Обележавање
међународног
дана особа
са инвалидитетом
у граду Ужицу
Драга Петковић

Традиционални пријем за
представнике 12 ужичких
удружења особа са
инвалидитетом, поводом 3.
децембра Међународног дана
особа са инвалидитетом у Ужицу
је приредио градоначелник,
Тихомир Петковић са
сарадницима. Као знак пажње
за дугогодишњу успешну
сарадњу, у нади да ће тако бити
ко год буде на функцији
градоначелника, председница
Међуопштинске организације
слепих и слабовидих, Драгана
Дучић уручила је пустовану
лоптицу коју су израдили
чланови овог удружења.
Дучићева је истакла да лоптица
на којој стоји 2019. година и
која има цвет са 12 латица
симболизује удружења особа са
инвалидитетом која
функционишу у Ужицу
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ЗАКОНОДАВСТВО
Дозвола за бесплатан пролазак аутопутем
за особе са инвалидитетом

Дозволе за
бесплатан
пролазак
аутопутем
Уредништво часописа

Право на бесплатан пролазак
аутопутем остварују особе са
инвалидитетом у складу са
чланом 199. Закона о
накнадама за коришћење
јавних добара („Службени
гласник РС“, бр. 95/2018).
Власник дозволе за бесплатан
пролазак аутопутем обавезан је
да приликом укључења на
аутопут узме магнетну картицу
из дистрибутера за издавање
картица, те је при искључењу са
аутопута преда инкасанту
заједно са дозволом за бесплатан
пролазак аутопутем на увид.
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Ова дозвола издаје се уз одговарајући захтев
и обавезну пратећу документацију. Захтев у
име малолетног лица, подноси законски
заступник.
Уз захтев обавезно је достављање следеће
документације:
1. Решење нaдлежне институције Републике
Србије у којем је изражен степен телесног
оштећења (80% или више процената
телесног оштећења, односно особа код
којих је утврђено телесно оштећење које
има за последицу неспособност доњих
екстремитета 60% или више процената).
Решење мора да буде општег типа или
издато у сврху добијања дозволе за
бесплатан пролазак аутопутем
- Фотокопија Решења издатог од стране
Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање
- Фотокопија Решења издатог од стране
надлежног центра за социјални рад или
општинског секретаријата за друштвене
делатности
- Фотокопија Решења издатог од стране
Националне службе за запошљавање
- Фотокопија Решења надлежног
општинског органа или управе за
борачко-инвалидску заштиту - за војне
инвалиде (ратне војне инвалиде,
мирнодопске војне инвалиде и цивилне
инвалиде рата).
2. Очитана или копија саобраћајне дозволе
(обе стране) за возило у власништву особе
са инвалидитетом
3. Копија личне карте особе са
инвалидитетом на увид, односно извод из
матичне књиге рођених за малолетна лица

Законодавство
Важна напомена:
Решење о утврђивању
инвалидитета мора бити
оверено код јавног
бележника (нотара),
односно у суду или
општини.
4. Фотографија особе са
инвалидитетом, резолуције
450x530 пиксела, у
електронској форми путем
мејла на
korisnickicentar@putevisrbije.rs или на ЦД-у
Приликом замене Дозволе за
бесплатан пролазак
аутопутем, потребно је
доставити:
1. Фотокопију саобраћајне
дозволе (обе стране) за
возило у власништву особе
са инвалидитетом
2. Лична карта особе са
инвалидитетом на увид,
односно извод из матичне
књиге рођених за
малолетна лица
3. Стару дозволу за бесплатан
пролазак аутопутем
4. Решење о степену
инвалидитета, односно
уверење надлежне
институције издато у сврху
добијања дозволе за
бесплатан пролазак
аутопутем.
Захтев за добијање или
замену дозволе за бесплатан
пролазак аутопутем можете
поднети путем поште или
лично на следеће адресе:
- Путем поште на адресу:
11000 Београд, ул. Булевар
краља Александра, бр. 282
- Лично на адресе: 11000
Београд, ул. Устаничка, бр.
64/5 спрат и
11000 Београд, ул. Љубе
Чупе, бр.5
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