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TRAUMATIZAM – IZAZOV ZA NOVO JAVNO ZDRAVLjE 

М. Пауновић, С. Тртица С.Јанковић, Г.Тамбурковски 

 

САЖЕТАК 

 

Трауматизам представља једно од највећих оптерећења здравственог система са 

доказаним могућностима позитивног дејства превентивних мера. И поред бројних 

доказа да превентивне мере могу значајно утицати на снижење инциденце 

повређивања у многим земљама па и код нас овом важном аспекту посвећује се 

недовољна пажња, а деловање здравственог система је недовољно или потпуно 

изостаје при разматрању мера превенције. Стога је неопходно установити 

механизме на нивоу државе који ће омогућити благовремено идентификовање и 

континуирано праћење проблема трауматизма, анализирање фактора ризика, 

планирање и извођење превентивних програма и њихове евалуације, како би се 

смањила учесталост повређивања и ублажиле његове последице. Премда се 

здравствени сектор не може сматрати једино одговорним за превенцију, ипак мора 

да преузме водећу улогу у овом процесу и да буде покретач и координатор свих 

активности. У креирању превентивних мера које предводе други сектори као што 

су безбедност саобраћаја, безбедност на раду или безбедност производње животних 

намирница, јавноздравствене институције су значајан партнер са саветодавном 

улогом како услед искустава у примени добрих пракси превенције, тако и услед 

поседовања капацитета за праћење и сузбијање проблема трауматизма.  
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УВОД 

 

Несрећни случајеви, повреде и тровања представљају велики проблем савременог 

друштва. У читавом свету, па и код нас, трауматизам из дана у дан расте 

остављајући последице у виду изгубљених година живота и високог морталитета 

који се може превенирати, као и значајног инвалидитета и великих материјалних 

трошкова
1-8. Повређивање се дешава у кући, на раду, у саобраћају, спорту, у 

слободном времену и бројним другим активностима, а повређени може бити сваки 

човек без обзира на пол, узраст и занимање9-12. Савремене популације све чешће се 

суочавају са опасностима које угрожавају живот и здравље, а које спонтано или 

вештачки настају у средини у којој се живи или ради. Све то доводи до промене 

структуре морбидитета становништва, и ствара сасвим нове приоритете и изазове 

за јавно здравље. 

Према подацима СЗО, свакога дана од последица повређивања у свету умире око 

16.000 особа или преко пет милиона годишње, што представља око 9% укупног 

морталитета
1. На сваку повреду са смртним исходом долазе десетине повреда са 

дуготрајном хоспитализацијом, стотине излазака екипа хитне медицинске помоћи и 

хиљаде амбулантних прегледа. Многи од преживелих пате од привременог или 

трајног инвалидитета и других последица као што су депресије и промене 

понашања. Подаци СЗО такође показују да повреде спадају међу пет водећих 

узрока смрти у општој популацији, док су у старосној доби од прве до 44. године 

први узрок смртности. Посматрајући функционисање здравственог система, у 

просеку један од десет болничких кревета заузимају повређени. Годишњи 

трошкови за збрињавање и лечење повређених представљају значајно оптерећење 

друштва. Тако, на пример,, у САД они износе 157 милијарди долара или 2770 

долара по особи, што указује на огромно економско оптерећење 3.  

Имајући у виду чињеницу да су повреде узроковане производима које је човек 

направио, као што су моторна возила, бицикли, мотори, спортска опрема, дечије 

играчке, ватрено оружје, кућна опрема, и остали инструменти и машине, оне су 

проблем на који би требало да подједнако делује целокупна друштвена заједница, а 

не само здравствени систем.  
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Према дефиницији СЗО повреда је лезија на телу настала као последица акутног 

излагања некој врсти енергије (механичке, топлотне, електричне, хемијске или 

зрачења) са којом је тело дошло у контакт у оним количинама или у мери које 

превазилазе праг физиолошке толеранције13. У оквиру Међународне класификације 

болести (МКБ-10) повреде спадају у XIX групу, са дијагнозама од S00 – T98. 

Повреде се деле на:  

1. Ненамерне повреде у које спадају повреде у саобраћају, повреде на раду, 

тровања, падови, опекотине, утапање и остале ненамерне повреде 

2. Намерне повреде у које се убрајају повреде нанесене самом себи, убиства и 

насиља и ратне повреде 

 

1. ЕПИДЕМИОЛОШКА АНАЛИЗА ТРАУМАТИЗМА У СРБИЈИ  

 

За прецизну анализу проблема повређивања у Србији још не постоји јединствена 

база података, из које би се могао стећи тачан увид о броју повреда, као и о томе ко 

се повређује, где и како се повреда десила, начину на који је указана прва помоћ, 

исходу лечења и инвалидности. Међутим, ипак је могуће, на основу података 

прикупљених из неколико доступних извора као што су Здравствено-статистички 

годишњак Републике Србије,и Статистички годишњак Републичког завода за 

статистику, указати на величину проблема. 

Подаци о морталитету, као најмеродавнијем критеријуму степена тежине неке 

појаве, указују да се повреде налазе у самом врху узрока смрти, после болести 

циркулаторног система и малигних неоплазми∗ (графикон бр.1). У 2005. години 

број смртних исхода због повреда у Србији износио је 3.809. 
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Struktura uzroka smrti u Srbiji u 2006.godini
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*Из рангирања су у овом реферату елиминисани симптоми и недовољно 
дефинисана стања, иначе трећа категорија у структури узрока смрти, будући 
да припадају другој области јавноздравствених проблема. 
 

Посматрајући период од 2001. до 2006. године, укупна стопа морталитета има 

тренд одржавања, са вредностима од 57,4/100.000 у 2001. и 52,2/100.000 у 2006. 

години. Умирање као последица повређивања је чешће код особа мушког пола 

(77%). Стопа морталитета код мушкараца у посматраном периоду имала је 

вредности од 87/100.000 у 2001 до78/100.000 у 2006 години а код жена. од 

31/100.000 до 30/100.000 у истом периоду, (Графикон бр.2). 
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Stope mortaliteta stanovnika Srbije zbog povreda, p rema 
polu, od 2001-2006 godine
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Посматрајући старосну структуру умрлих због повреда, на основу података 

Републичког завода за статистику23 уочава се доминација особа старијих од 65 

година (35%). С обзиром на демографско старење становништва Србије, може се 

очекивати да трауматизам постане још значајнији јавноздравствени проблем. 

Поред старих преко 65 година, високо угрожен контингент становништва, када су у 

питању умрли од повреда чини узраст од 15 до 44 године са заступљеношћу од чак 

30%, затим радно активно становништво од 45 до 54 године које у укупном 

морталитету од повреда учествује са 18%, (Графикон 3) 

Umrli zbog povreda u Srbiji 2005.godine, prema 
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Претходну констатацију потврђују и стопе повређивања у наведеним добним 

групама. Уочава се да је стопа највиша код старијих од 65 година и износи 

48/100.000 становника, а следе особе старосне доби 55-64 године (стопа 28/100.000) 

и 45-54 године (27/100000 становника), (Графикон бр. 4). 

Stope umrlih stanovnika Srbije zbog povreda 
2005.godine, prema starosti
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Посматрајући морталитет од повреда према начину настанка повреде у 2005. 

години, уочава се да 43% смртних случајева од повреда у целокупној популацији 

Србије чине самоубиства, затим следе повреде настале у саобраћајним незгодама са 

23% и остале повреде које чине 15%. Даље следе падови, као и задесна дављења и 

убиства .(Графикон бр.5). 
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Umrli stanovnici Srbije zbog povreda 
2005.godine, prema spoljašnjem uzroku smrti
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Показатељ који значајно указује на степен тежине повреда, али и на 

функционисање хитних служби и стационарних установа представља број повреда 

лечених у стационарним здравственим установама. Збрињавање повређених који су 

преживели и њихово лечење у стационарним здравственим установама обухвата 

махом тешке, мултипле повреде које захтевају дуготрајно лечење и 

рехабилитацију. У 2006. години  у стационарним  здравственим установама у 

Републици Србији лечено је 52.695 повређених лица. Посматрано у односу на 2002. 

годину, уочава се повећање броја хоспитализованих лица због повреда, што 

изражено кроз стопу хоспитализације, у 2002. години износи 6,7/100.000, а у 2006. 

години, 7,1/100.000. !Такође се уочава већа стопа хоспитализације мушкараца у 

односу на жене  

Хоспитализована лица од повреда у стационарним установама у Србији у периоду 

2002-2006. године (Табела 1.) 

Godina 2002 2003 2004 2005 2006 
Muškarci 29966 31263 30067 31198 31681 

Žene  19813 21323 21010 21374 21014 
Ukupno 49779 52586 51077 52572 52695 

Stopa/1000(M) 8.32 8.68 8.34 8.66 8,79 
Stopa/1000(Ž) 5.2 5.6 5.52 5.6 5,52 

Stopa/1000Ukupno 6.7 7.1 6.9 7.1 7.1 
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Поред података о морталитету услед повреда, као и броја тешких повреда које 

захтевају стационарно лечене, важно је истаћи и чињеницу да на величину 

проблема указују и повреде регистроване у примарној здравственој заштити. 

На нивоу примарне здравствене заштите, повреде се могу анализирати на основу 

збирних Извештаја о обољењима, стањима и повредама (Образац СИ-06) који се 

рутински попуњавају и тромесечно достављају заводима за јавно здравље у Србији. 

На основу података којима располаже Институт за јавно здравље „ ДР Милан 

Јовановић-Батут“, за 2006. годину, највећи број повреда дешавао се у популацији 

школске деце, где је стопа регистрованих повреда износила 93,9/1000 деце овог 

узраста, са учешћем од 4% у укупном регистрованом морбидитету. Следе 

предшколска деца са стопом од 81,8/1000, а у служби опште медицине стопа је 

33,1/1000 одраслих лица.  

Повреде регистроване у примарној здравственој заштити у Републици Србији 

(Табела бр. 2).  

 

Služba PZZ % Stopa/1000 
Opšta medicina 3.6 33.1 
Zdr.zaštita dece 1.5 81.8 

 Zdr.zaštita školske dece 4 93.9 
 

 

2. ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИ ПРИСТУП ПРЕВЕНЦИЈИ ТРАУМАТИЗМА 

 

Модерна стратегија превенције трауматизма базира се на теоретској основи 

Haddons-овог матрикса у коме фактори: домаћин, агенс и околина, интер-реагују 

пре, током и након повређивања. Детаљна анализа свих наведених фактора пружа 

могућности превентивног деловања у различитим фазама и на широк дијапазон 

могућих ризика14-16.  

Према Haddons-у, домаћин представља особу изложену ризику од повређивања, а 

агенс – енергију (механичку, топлотну, електричну...) која је путем вектора пренета 

на домаћина.  

Околина представља или физички амбијент у коме се повреда догодила (путеви, 

зграде, игралишта, спортски терени, фабрике..), или социјално окружење које 
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означава законодавне, културолошке или обичајне норме у средини у којој се, или 

повреда догодила, или из које повређени потиче (дисциплина, конзумирање 

алкохола, начин издавања возачких дозвола, продаја ватреног оружја и друго).  

Према истој теорији постоје три фазе у којима се може деловати на превенцију 

настанка повреде:  

Фаза пре повреде (preevent) или примарна превенција има за циљ да спречи 

деловање на њене узроке (изградња ограде око базена, добар дизајн и очуваност 

путева и моторних возила, стамбених објеката и уређаја, едукација целокупне 

популације о безбедном понашању у складу са добним ризицима).  

Фаза догађаја – незгоде (event) или секундарна превенција има за циљ да спречи 

повреду или умањи њену озбиљност у тренутку када се незгода већ догодила. Ово 

се постиже дизајнирањем и применом заштитних механизама који се убрајају међу 

најзначајнијих десет достигнућа јавног здравља у 20. веку (везивање појасева, 

ношење кацига , заштитни системи за децу у превозним средствима..). 

Фаза након повреде (post-event) или терцијарна превенција (третман и 

рехабилитација) има за циљ да ублажи озбиљност повреде или последице 

инвалидности одмах након повређивања адекватним збрињавањем (непосредна 

примена хитне медицинске помоћи у виду кардиопулмонарне реанимације, или 

других здравствених интервенција у зависности од врсте повреде), као и дуготрајан 

рад да се стабилизују, поправе и у што већој мери поврате у првобитно стање 

физичке и менталне функције повређене особе.  

У свим фазама Haddonsovog матрикса могуће је идентификовати неколико 

кључних аспеката у припреми и развоју превентивних мера. Међу најважније 

спадају: 

Епидемиолошка анализа повређивања, која укључује факторе ризика, учесталост 

проблема и његове основне детерминанте, је важна карика у ланцу припреме 

превентивних стратегија. Постојање података о врсти повреда, начину 

повређивања, збрињавања и исхода спадају у неопходне информације које ће 

послужити да се планирају превентивне мере и пројекти и да се евалуира њихова 

успешност. 
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Регулатива и законодавство комбинована с казненом политиком се користи као 

мера којом се утиче на понашање људи и организација да би се снизио ризик од 

повређивања  Неки од највећих успеха у превенцији повређивања постигнути су 

комбинацијом едукације и имплементацијом регулативе – прописа који подржавају 

оптимално понашање у смислу превенције повређивања.  

Едукација на превенцији повређивања има за циљ да делује на становништво 

(појединце, заједнице, професионалне здравствене раднике, законодаваце, 

произвођаче и медије) повећањем њиховог знања о значају проблема и променом 

понашања. Важно је напоменути да едукација као метод превенције повређивања 

не даје увек жељени резултат јер промену понашања циљне популације, као 

неопходан предуслов успеха, није лако остварити. Едукација о превенцији 

повређивања је корисна и неопходна када не постоје други начини да се ризици 

умање, модификацијом производа или променом околине и регулативе. Едукација 

игра значајну улогу у постављању темеља свеобухватном систему превенције 

повређивања, али се она мора примењивати не као изолована и појединачна мера, 

него као део систематског мулти-секторског приступа.  

Успостављање мреже заинтересованих страна („ stakeholder network“) коју чинe 

појединци, заједнице, здравствени радници, законодавци, произвођачи и медији, je 

значајна компонента за успех сваког програма јер комплексност проблема не даје 

могућност ни једној институцији да појединачно са успехом примени ефективне 

мере. Стога постоји снажна потреба за партнерством које ће се установити и 

одржавати између свих који имају реалну или потенцијалну активну или пасивну 

улогу у промовисању безбедног понашања као и смањењу ризика од повређивања и 

њихових последица. Континуиране активности на укључивању учесника базиране 

на идентификацији заједничких интереса и циљева у атмосфери поверења и 

уважавања доприносе идеалној расподели одговорности и ресурса и дају велике 

шансе за успех пројеката.  

Праћење и примена научних доказа и позитивних искустава о акцијама које су се 

показале целисходне и ефикасне у превенцији повређивања је такође један од 

значајних чинилаца за успешно дизајнирање превентивних мера. Релевантни 
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докази прикупљају се из добро организованих и спроведених рандомизованих 

студија, систематских прегледа, мета-анализа и појединачних истраживања.  

Објективна анализа економских последица повређивања која укључује 

вредновање изгубљених година живота, смањење функција повређених особа и 

индиректни губитак радне продуктивности, заједно са директним економским 

ефектима као што су трошкови хоспитализација, лечења и рехабилитација је 

значајан и веома убедљив аргумент приликом „кost-benefit“ анализе (анализе 

трошкова и добити) у припреми превентивних стратегија. Превентивне стратегије 

имају потенцијал да буду вишеструко корисне за друштво, поготову уколико је 

циљ интервенција усмерен на спречавање најтежих типова повреда које захтевају 

дуготрајну хоспиталиацију и рехабилтацију и чији ефекти су видљиви и мерљиви.  

 

Животна средина и дизајн производа. Један од основних циљева у овој области је 

да се људима омогући околина у којој ће да живе безбедно и да производи које 

свакодневно користе буду што је могуће мање опасни. Ове стратегије такозваних 

пасивних интервенција где се од особа не захтева да предузимају било какве 

активности на заштити, показале су се ефективнијим од такозваних активних мера 

које захтевају непрекидну индивидуалну пажњу16. Безбедна животна средина и 

безбедни производи су резултат одлука надлежних органа и њихова примена и 

даље одржавање могу бити мере које не захтевају превелика улагања, а које могу 

дати снажан  допринос снижењу стопе повређивања.  

 

Евалуација је кључна фаза у стратегији превенције повређивања. Она пружа 

драгоцене информације у вези прикладности уведених мера, њиховој адекватности 

и ефикасности и даје смернице у вези њиховог побољшања или модификације. 

Евалуација се мора установити на самом почетку и мора се вршити током целог 

трајања сваког специфичног програма, а посебно на његовом завршетку. Током 

евалуације могуће је прикупити два основна типа информација: квалитативне 

(субјективне) и квантитативне (нумеричке, објективне) информације, чијом 

анализом ће се увидети да ли дате мере дају жељене ефекте.    
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3. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ТРАУМАТИЗМА 

 

Епидемиолошки подаци о повредама у Србији, који указују да се повреде налазе на 

трећем месту као узрок смрти, затим оптерећење хроничним масовним незаразним 

болестима (кардиоваскуларне, малигне и повреде) изражено кроз године 

изгубљеног живота услед смрти (Yeаrs of life lost-YLL) и године живота са 

неспособношћу (Years of life with disability –YLD), као и Национални миленијумски 

циљеви развоја у Републици Србији у којима се предвиђа да се до 2015. године 

очекивано трајање живота на рођењу за оба пола у просеку увећа најмање за 2 

године, захтева смањење стандардизоване стопе морталитета од наведених болести 

за 10%. За остваривање миленијумског развоја, неопходно је приступити изради 

националне стратегије о превенцији повређивања, јер је то једини начин да се 

обезбеди контрола повређивања и оствари постављени циљ. 

 

Национална стратегија за превенцију повређивања треба да се заснива на 

следећим принципима: 

 

� Да све релевантне државне институције, приватни сектор, друштвене заједнице 

и појединци удруженим деловањем омогуће становништву Србије живот у 

безбедном окружењу, што подразумева отклањање и смањивање ризика за 

повређивање, као и последица повређивања повезабих са очекиваним трајањем 

и квалитетом живота.  

� Да стратегија буде практична и остварива, али у исто време и изазовна. Она 

треба да делује као подстицај превенцији повређивања и промоцији безбедног 

понашања у Србији.  

� Повређивање треба да постане универзално препознато и прихваћено као 

велики друштвени проблем, а могућност његовог превенирања да буде обавеза 

појединаца, заједница, здравствених радника, политичара, владе, законодаваца, 

медија, и целокупног окружења (школе, радна места, предшколске установе, 

места становања, спортско-рекреативни центри и тако даље).  
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� Да се удруженим акцијама владе, локалних заједница, појединаца и свих 

заинтересованих институција достигне максимум ефективности свих улагања у 

превенцију повређивања и избегне дуплирање ситних неефикасних мера. 

� Фокусирање на повреде са највећим утицајем на појединце, породице, 

здравствени систем и локалне заједнице које ће оправдати улагања смањењем 

смртности, побољшањем квалитета живота и независности повређених.  

� Здравствени сектор, не може се сматрати јединим одговорним за превенцију 

али мора да преузме водећу улогу у овом процесу и да буде покретач и 

координатор свих активности.  

� У креирању превентивних мера које предводе други сектори као што су 

безбедност на путевима, безбедност на раду или безбедност производа, 

здравствени сектор треба да буде партнер са значајном саветодавном улогом.  

 

4. ПРИОРИТЕТИ У СТРАТЕГИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОВРЕЂИВАЊА  

Кључну улогу у стратегији превенције повређивања имају следећи приоритети: 

1. Установити адекватну базу података „регистар повреда“ на популационом 

нивоу и експертске анализе проблема.  

Успешне превентивне мере се не могу сачинити без поузданих високо квалитених, 

опсежних и актуелних података. Неопходно је увести савремени систем 

прикупљања и обраде података који ће дати реалну слику инциденце, етиологије, 

величине проблема и могућности деловања. Кроз континуирано праћење и анализу 

ажурираних података на одговарајући начин антиципирати и прилагодити 

програме евентуално измењеним карактеристикама повређивања, ризицима и 

популационим трендовима.  

2. Планирати мере на бази научно проверених доказа „ Evidence based“ .  

Програми превенције повређивања морају се базирати на постојећим доказима о 

делотворним и ефикасним мерама.  

3. Обезедити довољне ресурсе за остваривање програма превенције, као и  

високо едуковано и стручно оспособљен кадар за рад на програмима.   

Превенција повређивања мора се сагледати у светлу чињеница да су повреде 

водећи узрок смртности и инвалидитета у неколико најважнијих старосних 
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групација (деца и радно способно становништво) и да је инвестирање у ове 

програме високо ефикасно.  

Стратешко планирање на нивоу државе и на локалном нивоу треба да осигура, да 

особе које су ангажоване на превенцији повређивања, буду адекватно едуковане и 

да увек примењују најсавременије методе превенције.  

4. Обезбедити координацију и интеграцију различитих програма кроз 

мултисекторски приступ. 

Мултисекторске активности на планирању и имплементацији превенције 

повређивања су најбољи начин да се омогући покривеност свих аспеката на које се 

може деловати, а такође и да се минимизује дуплирање програма. Ово захтева 

партнерски однос и активно учешће владе на свим нивоима, невладиних 

организација, произвођача, породице и појединца.  

5. Осигурати једнак приступ превентивним мерама.  

Планирање и имплементирање превентивних мера као једна од основних постулата 

стратегије мора имати и смањење неједнакости у погледу исхода повређивања међу 

различитим друштвеним групама и уклањање културолошких и економских 

баријера за приступ интервенцијама, информацијама и безбедним производима.  

6. Обезбедити одговарајућу улогу здравственом сектору.  

Заводи за јавно здравље у оквиру здравственог сектора морају имати водећу улогу 

у подршци превенције повређивања кроз одговарајуће активности као што су 

покретање иницијативе, координација, препоруке, анализа података, едукација и 

стандардизација. 

7. Унапредити постојеће законодавство и прописе у овој области.  

Промене понашања и околности за смањење ризика од повређивања најуспешније 

се постижу и одржавају уколико су праћене одговарајућим законодавним и 

регулативним нормама на државном и локалном нивоу.  

8. Установити систем праћења, истраживања и евалуације мера 

Идентификовање и примена мера које ће довести до најефикасније употребе 

расположивих ресурса (организационих и финансијских) може се обезбедити само 

систематским праћењем и евалуацијом примењених програма. Ово праћење мора 

дати податке о томе које мере су успешне, а које нису, у којим срединама је 
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ефикасност највећа, да ли постоји потреба за њиховом модификацијом и 

прилагођавањем новонасталим условима.  

 

9. Осигурати одрживост и дуготрајност програма за превенцију повређивања 

и промоцију безбедног понашања  

Једном установљени програми морају се учинити одрживим, што се најуспешније 

постиже стварањем одговарајућег законодавства и пратећих прописе, путем 

планирања безбедне производње и здраве животне средине као и здравих стилова 

живота, и организовањем и одржавањем међусекторске сарадње у превенцији 

трауматизма као јавноздравственог проблема.  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

Трауматизам и његове последице представљају један од водећих изазова за јавно 

здравље. Многобројне студије у свету и у нашој земљи, од којих је једна и 

„Оптерећење болестима и повредама у Србији“, као и „Национални милениумски 

циљеви развоја у Републици Србији до 2015. године“ указују да држава, 

здравствени сектор и све заинтересоване институције морају да инвестирају у 

заједничке координиране мере за превенцију и контролу трауматизма. Уколико се 

што хитније не предузму одговарајуће мере, као и унапреде поступци збрињавања 

повређених, повреде би могле да постану водећи узрок  изгубљених година живота 

(YLL) до 2020. године и повећања година живота са неспособношћу (YLLD). 18 

Организован и систематски рад на превенцији повређивања и на креирању 

безбедне животне средине, може у великој мери да редукује овај озбиљан проблем 

и да умањи његове социјалне, здравствене, психолошке и економске последице. 
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