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Глава 10

УДРУЖЕЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ  
ХИРУРГА СРБИЈЕ

Увод

Удружење кардиоваскуларних хи
рурга Србије (УКВХС) основано је 

14. децембра 2001. године. Оснивачка 
скупштина одржана је у амфитеатру 
Друге хируршке клинике у Београду.1

Иницијативу за оснивање струковног 
удружења кардио и васкуларних хирур
га у Србији покренули су кардиохирурзи 
Института за кардиоваскуларне болести 
КЦС (Друга хируршка клиника), а подр
жали су је колегијуми наших највећих 
установа у земљи, који се баве овом вр
стом хирургије и чији представници су 
били присутни на оснивачкој скупшти
ни: Клиника за васкуларну хирургију 
КЦС; Институт за кардиоваскуларне бо
лести (ИКВБ) „Дедиње“; ИКВБ Сремска 
Каменица; Клиника за кардиохирургију 
ВМA; Клиника за васкуларну хирургију 
КЦ Нови Сад; Служба кардиохирургије 
Института за здравствену заштиту мај
ке и детета Србије. 

Нашим водећим универзитетским 
клиничким центрима ускоро су се при
дружиле и колеге из регионалних и 
мањих центара, тако да је УКВХС обје
динио све установе и готово све хирурге 
и њихове сараднике који се баве карди
оваскуларном хирургијом.1 

Потреба за оснивањем националног 
удружења наметнула се као императив 
времена и савремених стремљења у Ев
ропи и свету. 

Иницијални циљеви, формулисани 
на оснивачкој скуштини, били су: еду
кација кардио и васкуларног хирурш
ког и сарадничког кадра; реализација 
специјалистичких последипломских 
студија на медицинским факултетима 
и решавање проблема добијања про
фесионалних лиценци и сертификата; 
повећање капацитета здравствених ус
танова које се баве хирургијом срца и 
крвних судова с обзиром на стални тр
енд раста ових обољења; повећање ква
литета хируршког рада и увођење нових 
технологија и метода лечења; реализа
ција националног регистра (електрон
ског) за кардиоваскуларну хирургију, 
као и повезивање, кординација и са
радња међу нашим установама, члано
вима Удружења у земљи и ностранству 
(у едукативном, научном, и информа
тивном смислу) и неговање добрих ко
легијалних односа.1, 2 Све наведено тре
бало би да доведе до даље промоције и 
афирмације кардио и васкуларне хирур
гије у земљи и свету.

Душан Велимировић
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10.1. Руковођење Удружењем

10.2. Конгреси Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије

Главна активност УКВХС била је орга
низација периодичних конгреса Удру
жења, са задатком окупљања кардио и 

ва скуларних хирурга, као и стручњака 
сро дних специјализација из земље и 
света, у циљу едукације и стицања нових 

слика бр. 1

радно председништво на церемонији отварања Првог конгреса укВхс, београд, хотел хајат  
(„Hyatt Regency“), београд, 2002. ( слева: М. Вранеш, Н. радовановић, П. Петровић и д. Велимировић)

У досадашњој петнаестогодишњем пери
оду рада председници Удружења били су: 
проф. др Предраг Петровић (2001–2005); 
проф. др Душан Велимировић (2005–2011) 
и прим. др Миклош Фабри (од 2011).

На изборној Скупштини УКВХС 2001. 
године изабрано је прво руководство 
у саставу: проф. др Предраг Петровић, 
пред седник, проф. др Нинослав Радо
ва новић, потпредседник, проф. др Ду
шан Ве лимировић, генерални секретар, 
др Мла ден Кочица, благајник, кao и Уп
равни одбор који су сачињавали: проф. 
др Миле Вранеш, председник УО, и чла
нови: др Реик Хускић, проф. др Живан 
Ма ксимовић, доц. др Павле Ковачевић и 
доц. др Радоје Илић; извршни секретари: 
др Синиша Бировљев, доц. др Богољуб 
Ми хајловић, др Владимир Мандарић и 
асс. др Мила Стајевић.2

На четвртом конгресу (2005) изабра но 
је руководство УКВХС у саставу: проф. др 
Душан Велимировић, предсе дник, проф. 
др Светолик Аврамов, потпредсед ник, 
др Младен Кочица, генерални секре тар, 
и чланови Управног одбора: проф. др 
Миле Вранеш, председник, и члано ви: 
проф. др Петар Ђукић, проф. др Богољуб 
Михајловић, доц.др Душан Костић, асс. 
др Мила Стајевић и др Живојин Јо њев.5

На шестом Конгресу (2011) изабра
но је ново руководство УКВХС у саставу: 
прим. др Миклош Фабри, председник, 
доц. др Душан Костић, потпредседник, 
као и нови Управни одбор. 

Према последњим подацима Удру
жење броји 115 чланова, кардиохирур
га, васкуларних хирурга и перфузера из 
свих кардио и васкуларних хируршких 
установа у Србији.7
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К О Н Г Р Е С Г О Д И Н А М Е С Т О 
ПРЕДСЕДНИК  

ОРГАНИЗ.  ОДБОРА 

I  Конгрес  УКВХС  2002, Београд 
Хотел 

„Hyatt Regency“ 
П. Петровић 

II  конгрес  УКВХС  
2003, Сремска 

Каменица 
ИКВБ Сремска    

Каменица 
Н. Радовановић 

III  конгрес  УКВХС  
* (DFCS)  

2004, Палић Xoтел „Elitte“ Д. Велимировић 

IV конгрес  УКВХС 2005, Београд 
Хотел 

„Intercontinental“ 
Д. Велимировић 

V  конгрес  УКВХС  2008, Нови Сад „Master Centar“ М. Фабри 

VI  конгрес  УКВХС  
2011, Нишка     

Бања 
Хотел  „Радон“ М. Вранеш 

VII конгрес УКВХС 2014, Нови Сад „Master Centar“ M. Фабри 
 

табела 1

табеларни приказ података о одржаним конгресима укВхс

DFCS* – Форум кардиохирурга подунавских земаља (Danubian Forum for Cardiac Surgery)

науч них и професионалних сазнања, 
размене искустава и достигнућа, као 
и ради личног упознавања и дружења. 
Прва четири конгреса била су организо
вана на годишњем, а касније на тро го
дишњем нивоу. 

Поред конгреса, под покритељством 
Удружења, у периоду од 2006. до 2010. го
дине организоване су интернационалне 
кардиохируршке радионице („Inter na
tional Cardiac Surgery Work s hop“) који
ма je руководио професор А. Ка лангос, 
шеф Кардиохируршког сервиса Универ
зитетске болнице у Женеви. Током ових 
радионица проф. Калан гос изводио је 
показне операције (уз аси стенцију на
ших кардиохирурга) најтежих болесни
ка с урођеним манама срца, код деце и 
одраслих, као и нове тех нике пластике 
митралног залистка, при меном власти
те и оригиналне методе коришћењем би
одеградабилног ринга. 

Операције су извођене у више наших 
установа: Клиника за кардиохирургију 
КЦС, Институт за кардиоваскуларне бо
лести Сремска Каменица, Универзитет

ска дечја клиника и Институт за мајку 
и дете. Операције су биле хуманитарног 
карактера, а оперисано је преко триде
сет пацијената. 

За хуманитарни рад проф. Калангос 
је добио више признања: гостујући про
фесор (visiting professor) на Медици
нском факултету Универзитета у Бе
ограду, Орден Светог Саве којим га је 
одли ковала Српска православна црква, 
при знање Студија Б за хуманитарни рад 
„Нај београђанин године“. 

На Првом конгресу (2002) главна те
ма била је посвећена хирургији аорте, 
а остале теме односиле су се на валву
ларну хирургију, хирургију урођених ср
чаних мана, хирургију грана лука аор
те и њених грана, као и на периферну 
васкуларну хирургију, анестезију и пер
фузију.

 Предавачи из иностранства на Кон
гресу били су: професори: Ф. ТорентГасп 
(F. TorrentGuasp) и П.З. Гутјерез (PZ Gu
tierrez) из Шпаније, К. Мунерето (C. Mu
nerreto) из Италије и A. Калангос (А. 
Calangos) из Швајцарске.2

удруЖеЊе кардИоВаскуЛарНИх хИрурга србИје
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На Другом конгресу (2003) главне те
ме биле су посвећене графтовима у кар
диоваскуларној хирургији, хируршком 
збрињавању ендокардитиса, третману 
поливаскуларних болесника, урођеним 
срчаним манама одраслих и критичкој 
исхемији екстремитета.3

Трећи конгрес (2004) одржан је као 
заједнички састанак с Осмим интерна
ционалним састанком Форума кардио
хирурга подунавских земаља (Danubian 
Forum for Cardiac Surgery) и обухватио је 
само предавања по позиву. 

Учествовало је преко 150 кардио и ва
скуларних хирурга, од чега 80 иностра
них гостију, претежно подунавских зе
маља. Међу инос траним предавачима 
били су и: Ф. Де веро, А. Невелстин, Ч. 
Џинић, Р. Деак, В. Фишер, М. Гашпар, 
Р. Брат (F. Deverall, A. Nevelsteen, Cs. 

Dzsinich, R. Deac, V. Fis cher, M. Gašpar, R. 
Brat) и други.4

Четврти конгрес (2005) бавио се акту
елним проблемима едукације у окви
ру тематског симпозијума „Проблеми 
последипломске едукације у кардио и 
васкуларној хирургији“, током којег су 
покренута многа отворена питања и по
нуђена решења, на пример: Зашто још 
нема реализације националног програ
ма специјализације из кардиохирургије? 
Како направити избор оптималног на
ционалног програма последимпломске 
едукације и усагласити га с интернацио
налним и европским програмима серти
фикације и акредитације? Колико нам је 
потребно специјализација у области хи
рургије срца и крвних судова? Органи
зована су и три симпозијума: „Церебро
васкуларна болест“; „Акутни и хро нични 

слика бр. 2

други конгрес укВхс, сремска каменица, 2003.
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слика бр. 3

осми годишњи састанак кардиохирурга подунавских земаља  
(VIII Annual Meeting of Danubian Forum for Cardiac Surgery), Палић, 2004.

венски застој“; „Реваскуларизација ми
окарда: стент или бајпас“; Интерактив
на сесија: „Кардиологија и кардиохирур
гија: Консензус у корист болесника“. Гост 
и предавач на конгресу био је Л. Харви 
(L. Har vey) из Енглеске, који је предста
вљао UEMS, тј. Унију лекара специјали
ста Европе, регулаторно тело Европске 
уније, са седиштем у Бриселу, које се ба
ви едукацијом и сертификацијом лекар
ских специјализација у Европи.5

Пети конгрес (2008) био је јединствен 
по организацији у новом конгресном 
центру (Маster Centаr) у Новом Саду, 
као и по претконгресном кардиолошком 
симпозијуму који је обрађивао тематике 
из иновација у клиничкој кардиологији 
и дијагностичким имиџинг (imaging)
техникама. Главне хируршке теме кон
греса биле су: хируршко лечење атри

јалне фибрилације и ендоваскуларна 
хи рургија, а поред њих су организо
ване и друге сесије из кардио и васку
ларне хирургије, као и сесије средњег 
медицинског кадра. На овом конгресу 
учествовао је знатно већи број иностра
них предавача по позиву: кардиолози, 
Л. Свеберг и М. Розенквист (K. Swedberg 
и M. Rosenquist) из Шведске, Ф. Фалерта 
(F. Falerta) из Швајцарске, К. Русо (CF. Ru
sso), И. Монтено (I. Monteno) из Ита лије 
итд. Од кардиохирурга учество вали су: 
А. Ахарон (A. Aharon) из САД, Б. Акпи
нар (B. Akpinar) из Турске, К. ван Дорн 
(C. van Doorn) из Енглеске, Ч. Џинић (Cs 
Dzsinich) из Мађарске, М. Зем бала (M. 
Zembala) из Пољске, В. Хемер (W. He m
mer) из Немачке итд. Број уче сника (око 
400) такође је надмашио претходне кон
гре се УКВХС.6

удруЖеЊе кардИоВаскуЛарНИх хИрурга србИје



416 ИсторИја кардИохИрургИје у србИјИ

Шести конгрес (2011) одржан је, први 
пут у граду у Србији који није имао карди
охируршки центар, тј. у Нишкој Бањи, на 
десетогодишњицу рада УКВХС, а у поводу 
почетка рада кардиохирургије у Нишком 
клиничком центру, чији кадрови су запо
чели програм специјализације из карди
охирургије и чије се свакодневно учешће 
у оперативном програму обављало под 
менторством кардиохирурга из Клинич
ког центра Србије. Главне теме конгреса 
биле су: хибридне процедуре на аорти и 
периферним артеријама и хируршка ре
васкуларизација миокарда на куцајућем 
срцу (off pump). Поред два округла сто
ла с темама: „Национални консензус до
кумент о дијагностици, профилакси и 
лечењу венских болести“ и „Кардиохи
рургија у Србији, актуелно стање и перс
пективе“ организована су и два симпо
зијума: „Акутна исхемија екстремитета“ и 
„Хибридне процедуре на аорти и њеним 
гранама“, као и тзв. слободне теме. Ино
страни предавачи по позиву су били: Б. 
Треска (V. Treska) из Чешке, Ј. БабинЕбел 
(J. BabinEbell) из Немачке, Т. Клокочовник 

из Словеније, Ж. Сутлић из Хрватске итд. 
Број учесника и на овом конгресу пока
зивао је позитиван тренд раста, запаже
но је и веће учешће средњег медицинског 
особља, медицинских сестара, техничара 
и клиничких перфузера.7

На Седмом конгресу (2014), одржаном 
по други пут у здању конгресног центра 
у Новом Саду, бележи се даље раст броја 
учесника (преко 400) и пријављених ра
дова (око 150). Главне теме конгреса би
ле су: лечење срчане инсуфицијенције, 
хирургија акутне коронарне болести, 
ендоваскуларна хирургија и отворена 
хирургија аорте и, као што се увек орга
низовало, слободне теме из кардио и ва
скуларне хирургије, и постер сесија ра
дова средњег медицинског особља. Међу 
иностраним предавачима, између оста
лих, били су и: М. Јакобс (M. Jacobs) из 
Холандије, П. Каспрчак (P. Kasprzak) из 
Немачке, А. Мартинс (A. Martins) из Бел
гије, Д. Бабин (D. Babin) из Белгије, О. Оц
текин (O. Oztekin) из Турске, Г. Богатс (G. 
Bogats) из Мађарске итд. Овај конгрес, 
као и претходни, налазио се у Републич

слика бр.4

Пети конгрес удружења кардиоваскуларних хирурга србије, Нови сад 2008. године
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ком програму континуиране медицин
ске едукације (КМЕ). 

На овом конгресу први пут је уведена 
додела признања, Плакете и Златне знач
ке УКВХС кардио и васкуларним хирур
зима, члановима Удружења, „у знак при
знања за вишегодишњи успешан стручни 
и научни рад на развоју и унапређењу 
кардиоваскуларне хирургије у Србији, 
и за изузетан допринос и нарочите за
слуге у промоцији и афирмацији Удру
жења кардиоваскуларних хирурга Ср
бије“. Признања су уручена на свечаној 
церемонији отварања конгреса нашим 
познатим кардио и васкуларним хирур
зима, којима је престала активна служ
ба и који су били учитељи генерацијама 
млађих колега којих их наслеђују: проф. 
др Јован Јабланов, проф. др Миомир То до

рић, проф. др Горан Кроња (ВМА); проф. 
др Предраг Петровић, проф. др Вла дислав 
Арсов, проф. др Душан Вели ми ровић, 
проф. др Петар Ђукић (КЦС); проф. др Бо
жина Радевић и др Реик Ху скић (ИКВБ 
„Дедиње“); проф. др Ни нос лав Радовано
вић, прим. др Јожеф Лавач, проф. др Све
тозар Нићин (ИКВБ Ср. Каме ница); проф. 
др Светолик Аврамов (КЦ Но ви Сад).8

На свим досада одржаним конгреси
ма организовано је око 70 сесија, седам 
симпозијума, шест сесија у виду диску
сија округлог стола, 70 предавања ино
страних предавача и 43 предавања наци
оналних предавача, преко 430 усмених 
саопштења радова и преко 120 постер 
презентација лекара и 60 медицинских 
сестара, уз учешће око 50 интернацио
налних предавача, по позиву.

слика бр. 5

Златна (јубиларна) и чланска значка укВхс

10.3.  Удружење као значајан фактор професионалне  
делатности кардиоваскуларних хирурга Србије 

Формирање струковног Удружења кар
диоваскуларних хирурга Србије по
казало је резултате убрзо након свог 
формирања. Поред значаја професио
налног окупљања и упознавања, раз
мене искустава, едукације из доме

на нових техника и иновација знања, 
презентације и афирмације личних ис
кустава и научних и стручних домета, 
Удружење је покренуло широку акцију 
за решавање проблема специјализације 
из кардиохирургије, која до тада у 

удруЖеЊе кардИоВаскуЛарНИх хИрурга србИје
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Србији није била организована. Ово је 
довело 2007. године до формирања Ка
тедре за кардиохирургију на Медицин
ском факултету у Београду, израде пла
на и програма тзв. уже специјализације 
из кардиохирургије који почиње да се 
изводи у облику последипломске на
ставе на медицинским факултетима у 
Бео гра ду и Новом Саду. Прве генерације 
кардиохирурга су 2010. одбраниле ра
дове уже специјализације из карди о хи 
рургије и стекле професионално звање 
и лиценцу кардиохирурга. Већ следеће 
2011. године реформом наставе и про
грама специјализација Катедра за кар
диохирургију на Медицинском факул
тету у Београду урадила је програм 
специјализације из кардиохиругије у 
трајању од шест година, који је и акре
дитован и у складу с новим интен
цама и праксом у другим европским 
земљама. Кардиохирургија је, уместо 
уже специјализације, постала једна од 
основних хируршких специјализација.

УКВХС је постао и члан породицe на
ционалних удружења кардиохирурга у 
оквиру Европске асоцијације за карди
оторакалну хирургију (EACTS) и Европ
ског удружења кардиоваскуларних хи
рурга (ЕSCVS), која сваке године, у оквиру 
својих конгреса, организује и састанке 
делегата националних удружења. 

Чланови УКВХС узимали су активно 
учешће у раду ових удружења на кон
гресима, као аутори, учесници, пред

седавајући научних сесија, и као члано
ви научних и организационих одбора, 
или као предавачи на бројним интерна
ционалним састанцима кардио и васку
ларних хирурга у Европи и свету.

Душан Велимировић био је члан Рад
не група за специјализације и едукацију 
кардио хирурга Европског удружења за 
кардиоторакалну хирургију (EACTS), и 
члан научних комитета годишњих са
станака Форума кардиохирурга поду
навских земаља (Danubian Forum for 
Cardiac Surgery–DFCS) од 2001. до 2009.

Лазар Давидовић, је постао саветник 
за васкуларну хирургију и председник 
Нау чног васкуларног комитета конгреса 
Европског удружења кардиоваскуларних 
хирурга (ESCVS) у Москви (2011) и Дуб
ровнику (2012), и председник Организа
ционог одбора конгреса овог удружења у 
Београду 2016. године, као и председник 
истог удружења. 

Mлађи кардиохирурзи, који у бу ду
ћности буду желели да аплицирају и по
лажу за диплому и сертификат европ
ског Борда за кардиохирургију (EBCS) 
мораће да поседују и националну ди
плому и лиценцу кардиохирургије.

С обзиром на постојећи национални 
сер тификат специјализације из карди
охи рургије у нашој земљи, један од 
пре дуслова за добијање европске ли
це нце је испуњен великом заслугом 
фо р мирањем и активношћу Удружења 
карди оваскуларних хирурга Србије.
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