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Поштовани читаоци,,

Након три месеца,, поново смо са вама,, да бисмо
вам пренели дешавања из претходног летњег,, а
делимично и јесењег периода који је био обележен
бројним догађајима.. 

Представници наших локалних организација
широм Србије,, укључујући и представнике Савеза
дистрофичара Србије,, били су веома активни како на
домаћем терену,, тако и на међународном нивоу..
Одржане су све редовне активности на које су наши
чланови традиционално већ навикли,, као што су
Олимпијске игре за дистрофичаре на Грзи,, смотра
стваралаштва,, републичко првенство у шаху и
спортски риболов,, као и бројне друге на локалном
нивоу..  

Што се тиче међународних активности,, Савез
дистрофичара Србије веома активно је био присутан и
на тој сцени.. Његови представници боравили су у
Прагу,, Женеви и на Хрватском приморју,, односно на
4411.. заседању ЕАМДА--е,, на заседању Међународног
комитета за праћење примене Конвенције УН,, као и на
ЕАМДА--ином омладинском кампу..  

О свему томе,, али и о другим не мање значајним
и занимљивим дешавањима из Краљева,, Крагујевца,,
Параћина,, Ужица,, Панчева,, Руме,, Лесковца......,,
прочитаћете много више на нашим страницама.. 

Ако смо вас бар мало заинтригирали и овим
кратким најавама привукли вашу пажњу,, надамо се
да ћете детаљније информације у целости прочитати
из самих текстова,, на којима је Редакција заједно са
сарадницима са терена вредно радила..

До следећег броја,, желимо свима пуно успеха у
животу и раду,, а пре свега доброг здравља!!

Срдачно,,

Иванка Јовановић

[[ttaammppaawwee oovvoogg bbrroojjaa 

ffiinnaannssiijjsskkii jjee oommoogguu}}iilloo 

MMiinniissttaarrssttvvoo kkuullttuurree.. 
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У Грзи код Параћина, од
10. до 13. августа 2011. год,
одржане су VII Олимпијске игре
дистрофичара Србије. У орга-
низацији Савеза дистрофичара
Србије и удружења дистрофичара
Поморавског округа по први пут су
на играма учествовале све
чланице Савеза (15), уз учешће
гостујуће екипе дистрофичара
из Бања Луке. Укупно 16 екипа
са више од 90 учесника такмичило
се три дана у пет спортских
дисциплина прилагођених осо-
бама са дистрофијом.

Такмичење је отпочело
церемонијом отварање игара.
Поздраве добродошлице учесни-
цима су упутили у име домаћина и
организатора, председница удру-
жења Поморавског округа Марија
Радовановић, као и Радован
Павловић, председник Савеза
дистрофичара Србије. У име града
домаћина (Параћина) све при-
сутне је поздравио господин
Војкан Ристић. 

Уз већ традиционално при-
суство и благослов свештеника
Српске православне цркве, богат

културно уметнички програм, уз
наступ овогодишњих победника
популарног шоу програма „Ја
имам таленат“, седме олимпијске
игре су отворили млади и успешни
спортисти из Лесковца: Емилија
Пешић и Владимир Савановић,
кандидат за олимпијске игре у
Лондону 2012.

VII олимпијске игре
дистрофичара

Србије

- Укупно 16 екипа са више од 90 учесника такмичило се три
дана у пет спортских дисциплина прилагођених особама са
дистрофијом. - По први пут су на играма учествовале све

чланице Савеза (15), уз учешће гостујуће екипе дистрофичара
из Бања Луке.
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Такмичење у
дисциплинама -
плочице, стрељаштво
и пикадо

Такмичење је отпочело већ
првог дана у дисциплини пло-
чица, када смо добили и прве ос-
вајаче медаља: Радомир Ђури-
чић је освојио златну медаљу и на-
јавио добар пласман гостујуће еки-
пе.

Срђан Миленковић из
Пара-ћина је освојио сребро, а
Ненад Чурлић из Краљева
бронзу. 

Екипни пласман је био
нешто другачији захваљући врло
добром резултату Раденка Маре-
новића (трећег члана екипе
Краљево), чији је резултат био
знатно бољи од колега из Бања
Луке и Параћина. Коначан поредак
на табели по сабирању резултата
свих чланова једне екипе гласио је:
Краљево, Бања Лука, Параћин.

Другог такмичарског дана
било је још неизвесније. Такми-
чење у стрељаштву донело је
злато Милосаву Карајовић из
Крагујевца, а сребро Зорану Крс-
тићу из Пазара. Тешка борба се
водила око бронзане медаље коју
је освојио Драган Баћановић из
Шапца, захваљујући бољој задњој
серији, али са истоветним бројем

упуцаних кругова
као и Данијела Младеновић из
Параћина и Љубомир Влчек из
Руме.     

Сјајан успех појединаца из
Крагујевца и Новог Пазара није био
довољан и за добар пласман
њихових екипа, па је поредак у
екипној конкуренцији следећи:
Параћин, Смедерево, Рума.

Поподне другог такмичар-
ског дана протекло је у неизвесном
и узбудљивом такмичењу у
пикаду. У екипном пласману
победили су такмичари из Бања
Луке, сребрни су били
Краљевчани, док је бронза припала
домаћој екипи – екипи Параћина.

У појединачној конкуренцији
најбоље резултате су остварили:
Предраг Чурлић - Краљево,
Радомир Ђуричић – Бања Лука и
Филип Миловановић из Крагу-
јевца.

Надметање корисника
електромоторних
колица и  друге
дисциплине

Трећи такмичарски дан је
отпочео надметањем корисника
електромоторних колица у бр-
зини и вештини вожње на
полигону, уз многобројне пре-

преке, вожње у рикверц и брзинске
деонице. И ове године, као и
претходних, показало се да је веш-
тина и спретност у вожњи једнако
важан фактор као и снага, односно
брзина електромоторних колица.

У појединачној конкуренцији
најбржи је био Зоран Крстић из
Новог  Пазара, а затим следе Ми-
лијана Митрић из Бања Луке и
Милосав Карајовић из Крагу-
јевца. У екипном пласману поред
најбоље пласираног Новог Пазара,
друго место је заузео Шабац, а
треће екипа Смедерева.

Такмичења у висећој ку-
гли су била та која су требала да
одлуче о укупним пласманима
екипа на олимпијади, што је овом
такмичењу дало додатну драж. Уз
екипу Параћина која је убедљиво
држала прво место, за другу и
трећу позицију нашло се у
комбинацији неколико екипа.

Најбољи појединац ове
дисциплине Зоран Владујевић из
Смедерева је  својим фантастичним
резултатом од 27 оборених чуњева
(уз обарање два пута узастопно
„цара“- 9 поена) уз златну медаљу
за себе обезбедио и прво место за
екипу Смедерево. Друго место у
дисциплини висећа кугла освојио је
Милош Арнаутовић из Шапца,
док је трећи био Предраг Чурлић
из Краљева. 

GGoorrddaannaa ^̂oolloovvii}},, ttaakkmmii~~eewwee uu vviissee}}oojj kkuuggllii
MMiilliissaavv RRaaddeennkkoovvii}} iizz ZZaajjee~~aarraa
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У висећој куг-
ли уз прво место екипе

Смедерева, другопласи-
рана била је екипа Шапца,

док је трећепласирана екипа
Параћина овим високим плас-

маном само оверила своју победу
на седмим олимпијским играма
дистрофичара Србије и обезбедила
повратак великог прелазног пехара
у своје витрине.

Када су сабрани сви ре-
зултати свеукупни екипни по-
бедници су:

1.    Параћин
2.    Смедерево
3.    Краљево

Најбољи спортисти игара на
основу постигнутих резултата у
четири дисциплине су:

1.    Милосав Карајовић - 
Крагујевац

2.    Радомир Ђуричић - 
Бања Лука

3.    Милош  Арнаутовић - 
Шабац

Такмичења асистената

Уз спортска надметања
особа са инвалидитетом паралелно
је одржано и такмичење асис-
тената, пратилаца и других лица
без инвалидитета у дисциплинама
плочице, пикадио и висећа кугла.

Свеукупни победник ових такми-
чења је Миљхата Паучинац из
екипе Чачка, друга је била Мила
Милошевић из Крушевца, док је
част јачег пола одбранио Миро
Ђурић из Бања Луке освајањем
бронзане медаље.

Слободне поподневне тре-
нутке учесници су искористили за
посету оближњем језеру, прелепом
манастиру Лешје, као и за успос-
тављање нових познанстава и
размену искуства.

Вече предвиђено за такми-
чење у караокама, изазвало је јаке
емоције па су и они најуздржaнији
морали да запевају, а још више да
бурним аплаузима и овацијама
поздраве одважне учеснике. А да је

традиција неуништива казује и то
да је испред Филипа Миловановића
из Крагујевца (109) за један глас
више (110) победио Радомир
Ђуричић из Бања Луке, па је тако
остала на снази она стара да се
кроз Босну не треба натпевавати.

Последњи дан боравка у
Грзи био је посвећен проглашењу
најуспешнијих појединаца и екипа
уз доделу спортских пехара, ме-
даља и диплома, као и сувенира за
све учеснике у знак сећања на игре
и домаћине такмичења.

Радован Павловић

UU ppoosseettii mmaannaassttiirruu LLee{{jjee
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Краљевски пар, Престо-
лонаследник  Александар II и Прин-
цеза Катарина Карађорђевић, у
сарадњи са Фондом Ана и Владе
Дивац, Пеђом Стојаковићем и
Стивеном Р. Лојдом, председником

Нилес Ротари клуба и Фондацијом
Вилчеирс, 14. септембра 2011. го-
дине, организовали су пријем у
свечаном амбијенту Белог двора
поводом уручења инвалидских ко-
лица болницама и удружењима из
целе Србије, укључујући и Савез
дистрофичара Србије.

Захваљујући њиховој фи-
лантропској иницијативи, донира-
но је 280 инвалидских колица
помоћу средстава прикупљених на
хуманитарном догађају „Величан-
ствено вече наде“, организованом
у Сан Франциску јула 2006. 

Одмах на почетку, пред-
ставницима инвалидских органи-
зација и болница су се обратили
Њихова Краљевска Височанства,
као и Владе Дивац, прослављени
кошаркаш и хуманитарни радник,
др Периша Симоновић, државни
секретар у Министарству здравља,
затим Атила Ченгери, покрајински
секретар за здравље и социјалну
заштиту и Стивен Р. Лојд, пред-
седник Нилес ротари клуба. 

Престолонаследник Алек-
сандар II је позвао све присутне да
и даље учествују у пројектима за

помоћ особама са инвалидитетом,
као и да је неопходно заједничким
снагама омогућити да особе са
инвалидитетом буду укључене у
све аспекте друштвеног живота.

Након кратког обраћањa ос-
талих говорника о начину прик-
упљања донацијa и императиву
препознавања потреба особа са
инвалидитетом, уследио је коктел
на ком се наставио разговор о
текућим проблемима са којима се
ОСИ свакодневно сусрећу.

Остаје нада да ће у буду-
ћности и друге организације, као и
појединци, следити пример наших
срдачних домаћина - краљевског
пара и прослављених спортиста и
спроводити акције које ће омо-
гућити нашим члановима,  као и
свим особама са инвалидитетом
бољи квалитет живота и унапре-
дити њихов положај. 

Драгана Јоксимовић

Бели двор

Додела инвалидских колица

UU ddrruu{{ttvvuu VV.. DDiivvccaa -- RR.. PPaavvlloovvii}},, 
DD.. JJookkssiimmoovvii}} ii VV.. PPeettrroovvii}}
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Пројекат „Млади и ства-
ралаштво“, као својеврсни на-
ставак традиционалне манифес-
тације „Смотра стваралаштва и
културе“, одржан је и ове године у
познатом амбијенту Матарушке
бање, у хотелу „Термал“, од 28. до
30. септембра.

Сунчана рана јесен је мно-
гим учесницима послужила као
инспирација приликом испоља-
вања креативности и маште у низу
уметничких радионица.

Шездесет петоро учесника
из 13 регионалних удружења Са-
веза дистрофичара Србије, прио-
нуло је на израду венецијанских
маски, као и на технике сликар-
ства, пирографије (уметност
осликавања дрвета) и израде лутки
са српском народном ношњом,
свако следећи своје склоности и
афинитете.

Судећи према интересовању
учесника за пирографијом и
креирањем маски, може се рећи да
наше чланове одликује изузетна
концентрација, стрпљивост, „око
за детаље“ и прецизност.

Такође је право уживање
било посматрати и лакоћу пои-
гравања са бојама наших будућих
младих сликара, као и оних мало
искуснијих.

Креативност није била
резервисана само за уметничке
радионице. У вечерњим сатима
одржано је „Вече талената“, где су
се сви присутни забавили и
опустили уз умеће појединих за
читањем поезије, рецитовањем,
причањем вицева, певањем...
Додељене су и награде за прва три
места, док су сви могли добити
награду за добро расположење.

Последњег дана ове ства-
ралачке манифестације, одржана је
изложба сачињених радова, о којој
најлепше говоре фотографије забе-
лежене том приликом.

Потписник ових редова се
унапред радује следећем окуп-
љању које ће укључити уметност,
машту, богатство духа и ведрине,
као ове године у Матарушкој бањи.

Драгана Јоксимовић

Матарушка бања

Млади и стваралаштво
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Републичко првенство у
спортском риболову Савеза дис-
трофичара Србије – Меморијал
“Аца Николић” одржано је на
рибњаку Жича код Краљева 26. и
27.9.2011.

Такмичење је одржано уз
учешће 12 окружних удружења и
два покрајинска Савеза. Сви
учесници су били смештени у
хотел Термал у Матарушкој бањи,
што је омогућило одвијање так-
мичења по двокружном систему у
екиној и појединачној конкурен-
цији.

Идеални временски ус-
лови су омогућили изванредне уло-
ве, али и прави мини реха-
билитациони опоравак покрај мир-
ног језера и прелепог погледа на
манастир Жичу.

После два дана такмичења
и улова рибе од близу 100
килограма, сабрали су се резултати
и фаворити су оправдали очеки-
вања.

Најбоља екипа и
ове године је била екипа домаћина
Краљева. Краљевчани су били убе-
дљиви са 5 секторских пласмана и
уловом од 16,630 кг. Одбранили су
и у своје витрине поново вратили
прелазни пехар „Аца Николић”.

Константно добре резул-
тате током регионалних такмичења
потврдила је екипа из Ужица. Са 12
секторских пласмана и укупним
уловом од 12,720 кг заузели су
друго место. Њихов такмичар
Томислав Станишић је заузео
треће место у појединачној
конкуренцији и показао да постиже
одличне резултате када није под
притиском руководства (Слоба и
Бана). Колега Зоран Савић после
бањског опоравка, још је бољи,
заузео је одлично четврто место. 

Треће место у екипној
конкуренцији са 21-им секторским
пласманом, само једним више од
екипе Крагујевца и уловом од
9,290кг, припало је екипи Београда.

У сталном саставу Тројановић-
Чикара, сталним такмичарским
процесом и још већом страшћу
према риболову, првог дана су
запретили освајањем првенства,
али им је нешто слабији жреб
другог дана такмичења, допринео
да доведу у питање и трећу
позицију.

Мајстор стазе Ненад Чур-
лић из Краљева је најављивао
добар резултат својим претходним
пласманима. Успео је да задржи
сјајну форму, убедљиво био
најбољи оба такмичарска дана, а
другопласираног свог колегу из
екипе оставио за више од 4 кг
улова. Уз стручну подршку рибо-
ловачлог клуба Пловак – Адрани,
показао је да се само тренингом и
радом може доћи до врха. 

Р. Павловић

Спортски риболов

Меморијал “Аца Николић”

PPoobbeeddnniiccii uu eekkiippnnoojj ii ppoojjeeddiinnaa~~nnoojj
kkoonnkkuurreenncciijjii -- eekkiippaa KKrraaqqeevvaa
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У главном граду Чешке, у
Прагу, од 8. до 11. септембра
2011. године одржано је 41.
генерално заседање европске
организације особа оболелих од
прогресивних неуромишићних
болести, ЕАМДА-е. Делегат Ср-
бије на овом заседању, уједно и
једна од двоје потпредседника
ове међународне организације

(поред Јана Јакобсена из
Данске), била је Иванка Јова-
новић. Осим ње, овогодишњем
скупу је присуствовала и Миле-
на Стојановић из Удружења
дистрофичара из Крагујевца.
Као и сваке године, скупу је
присиствовао велики број пред-
ставника организација из Сло-
веније, Хрватске, Бугарске, Сло-

вачке, са Кипра, из Шведске,
Италије и других европских зе-
маља. 

Након свечане церемо-
није отварања, на којој су гово-
рили председник ЕАМДА-е,
Борис Шуштаршич, председник
чешке организације дистрофи-
чара, Зденек Јанда и И. Јова-
новић у својству потпредсед-

GGrruuppnnaa sslliikkaa uu~~eessnniikkaa EEAAMMDDAA--ee

Чешка

Генерално заседање
ЕАМДА--е у златном

Прагу
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ника, уследио је тзв. меди-
цински програм. Током две це-
лодневне сесије, велики број
лекара из Чешке, Словачке,
Велике Британије, Немачке,
Италије, Француске, говорили
су о медицинским аспектима
неуромишићних болести. Том
приликом су се могла чути ис-
куства лекара различитих спе-
цијалности – из области кардио-
логије, пулмологије, физија-
трије, нутрициониста – како у
области превенције, тако и у
области истраживања.   

У Чешкој се, попут многих
других земаља, укључујући и
нашу, ради превенција респи-
раторних сметњи, а поред ин-

вазивне, у пракси је и неинва-
зивна вентилација. 

Било је занимљиво чути
искуства из Немачке где постоје
Неуромускуларни центри који у
својој структури имају клини-
чки, дијагностички и истражи-
вачки део. На жалост, трошкови
лечења у овим центрима широм
Немачке покривени су сред-
ствима здравственог осигурања
само за децу и младе, док за
одрасле још увек нису.

Др Ана Амброзини из
италијанске клинике за неуро-
мускуларне болести Немо је
рекла да ће иста Клиника до
краја године бити отворена и на
Сицилији (у Мессини). За 12.000
особа са неуромишићним обо-
љењима, колико их је регис-
тровано у оквиру њихове орга-
низације (УИЛДМ), ово ће бити
веома значајно. Током њиховог

представљања организације, у
оквиру социјалног дела про-
грама, представници итали-
јанског Удружења су нарочито
говорили о пројекту „Home
sweet home“, који заправо под-
разумева обезбеђивање стано-
вања уз подршку у два стана за
мањи број њихових чланова.
Први стан су купили 2007.
године, а дуги у мају ове године.

У оквиру социјалног дела
програма, колеге из Словачке и
Чешке су такође представљали
своје организације и најзна-
чајније пројекте, а И. Јовановић
је имала презентацију на тему
„Правни оквир и положај особа
са неуромишићним обољењима
у Србији“. 

Током четвородневне ко-
нференције, одржано је и два
састанка Управног одбора, као и
генерално заседање Скупшти-
не, на којима је И. Јовановић
имала веома активну и запа-
жену улогу. На Скупштини је од-
лучено да ће ЕАМДА-ин омла-
дински камп и следеће, 2012.
године бити одржан у Хрват-

CCeerreemmoonniijjaa oottvvaarraawwaa -- BB.. [[uu{{ttaarr{{ii~~,, ddeessnnoo,, pprreeddssttaavvnniiccii ddoommaa}}iinnaa uu ssrreeddiinnii,, 
II.. JJoovvaannoovvii}},, lleevvoo

Појмовник

Замена гена == генска терапија

Поправка гена == терапија
позната под називом „exon

skipping“

Замена ткива == ћелијска
терапија

Организација дистрофичара
Чешке,, наших овогодишњих
домаћина,,  основана је тек

11999911.. године..
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ској, у Селцу код Ријеке, у првој
седмици јула, као и ове године.
То је уједно и позив нашим
омладинцима да размисле и
благовремено се пријаве за
учешће на кампу, које ће бити,
као и до сада, бесплатно!

Љубазни домаћини су се
потрудили да за госте из
иностранства обезбеде и орга-
низовани обилазак, како га мно-
ги с правом називају, златног

Прага, а бољем утиску о граду и
земљи допринели су и ква-
лификовани водичи који су на
професионалан и занимљив
начин представили њихову
историју, културу и архитек-
туру.

И ово, 41. заседање
ЕАМДА-е протекло је у доброј и
пре свега радној атмосфери,
захваљујући како доброј орга-
низацији, тако и активном

праћењу и учешћу свих учес-
ника конференције.

И.Ј.

JJeeddaann oodd lleekkaarraa--pprreeddaavvaa~~aa DDeeoo uu~~eessnniikkaa kkoonnffeerreenncciijjee

MMiilleennaa SSttoojjaannoovvii}} iizz KKrraagguujjeevvccaa ((ssaa mmaammoomm)),, 
ttaakkoo||ee pprreeddssttaavvnniiccaa SSDDSS nnaa oovvooggooddii{{wwoojj EEAAMMDDAA--ii

II.. JJoovvaannoovvii}},, ttookkoomm pprreezzeennttaacciijjee uu
ookkvviirruu ssoocciijjaallnnoogg pprrooggrraammaa
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Кратке препоруке ТРЕАТ НМД-а

Стандарди неге особа са
Дишеновом мишићном

дистрофијом

- Због практичне примене стандарда неге у дијагностици и третману
Дишенове мишићне дистрофије (ДМД) које је припремио ТРЕАТ-НМД

објављиваћемо кратак преглед препорука ових стандардних процедура.
Препоруке су базиране на већ постојећим и објављеним смерницама, а

потом ревидиране од стране група експерата за сваку од следећих области:
дијагностика ДМД, неурологија, гастроинтестинални тракт и исхрана,

респираторна нега, кардиолошка нега, ортопедија, психосоцијална подршка,
рехабилитација и орална нега. 

- Циљ ових кратких препорука за ДМД јесте брзо ширење постојећих знања
у овој области док се не појаве много детаљније препоруке које тренутно

припрема Центар за контролу болести из САД у сарадњи са ТРЕАТ НМД-ом.
Водич који управо читате представља само мишљење експерата; он није

базиран на систематском прегледу литературе, али је основни принцип при
прављењу смерница био медицина заснована на доказима. Могућност

примене наведених препорука значајно ће се разликовати међу појединим
државама и регионима. Међутим, тамо где тренутно није могуће пратити

водич, принципи водича представљају циљеве којима треба тежити.

Кардиолошка нега

Надзор: Кардиолошка
испитивања (ехокардиограм и
ЕКГ) индикована су у тренутку
постављања дијагнозе, потом
сваке друге године до десете
године живота, а онда једном
годишње. Чешћа испитивања су
потребна ако се открију про-
мене. Кардиолошко испитивање
треба да се уради пре опште
анестезије у било ком узрасту.
МРИ срца може бити користан
код оболелих са ограниченим
акустичким прозором за ехо-
кардиографију.

Промене срчаног ритма
треба брзо испитати и лечити.
Периодично испитивање холтер
мониторингом треба размат-
рати код оних са доказаном
срчаном дисфункцијом.

Профилакса (стручни
израз за скуп процедура
уперених ка спречавању на-
станка неке болести): са
применом АЦЕ инхибитора тре-
ба започети у тренутку погор-
шања откривеног путем ехо-
кардиографије. Једна студија
праћења указала је да почетак
примене АЦЕ инхибитора још
пре супклиничких знакова бо-
лести спречава појаву каснијег
погоршања. Рани профилак-
тички третман (тј. превентивна
мера) АЦЕ инхибиторима у пре-
клиничкој фази је стога пред-
ложен од стране неколико
центара са почетком у узрасту
5-10 година, али нема општег
консензуса по овом питању.

Терапија: зависи од
врсте и степена кардиомио-
патије. Дилатациона кардио-

миопатија је најчешћа форма.
Терапија АЦЕ инхибиторима и
бета блокаторима истовремено
или прво АЦЕ инхибиторима уз
каснији додатак бета блокатора
када је то индиковано, треба да
се уведе када постоје прогре-
сивне промене. Диуретике и
друге лекове треба увести када
се јави срчана инсуфици-
јенција. Антикоагулантна тера-
пија долази у обзир код
болесника са тешком срчаном
дисфункцијом како би се
спречила системска тромбоем-
болија.

Аритмије: Вентрикулар-
не аритмије могу се десити у
сваком тренутку, али се
дешавају много чешће у касној
фази дистрофинопатске кар-
диомиопатије. Стога перио-
дични холтер мониторинг треба
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да се разматра код
особа са јасном ср-

чаном дисфункцијом.
Изоловане вентрикулар-

не екстрасистоле не захте-
вјау третман, али је битно

пажљиво пратити срчано ста-
ње. Ако се догоде велике арит-
мије, треба увести антиарит-
мике и увек имати на уму
могући негативни ефекат иза-
браног лека.

Носиоци мутације треба
да се подвргавају испити-
вањима (ехокардиограм и ЕКГ)
сваке пете године, а ако се
пронађу абнормалности и чеш-
ће.

Ортопедија

Фиксација: код покре-
тне деце ноћна фиксација
треба да се обезбеди кад
постоји немогућност дорзи-
флексије (померање прстију и
стопала зглобу према горе,
према потколеницама) у
скочном зглобу, када постоји
смањени степен дорзифлексије,
а пре него што је стопало у
стању да се постави само у
плантаграде позицију. Дневне
ортозе за скочни зглоб и
стопало не предлажу се пре
губитка покретности.

Код непокретне деце:
oртозе за скочни зглоб и
стопало у седећем положају
предлажу се када се развију
болне контрактуре које лоше
утичу и на постуралност
(држање тела). Код неке деце
је неопходна тенотомија (опе-
рација, сечење) али су ортозе
за стопало потребне и после
операције.

Ортозе за колено, скочни
зглоб и стопало могу се при-
менити како би се одложила
појава контрактура и про-
дужило време покретности.
Дубак за стајање и шеталица
могу одложити појаву контрак-

тура код непокретне деце.
Деформитети кичменог

стуба јављају се почетком
пубертеtа ако деца са ДМД нису
лечена кортикостероидима. Фу-
зија кичмених пршљенова може
се предложити чим постоји
јасна прогресија и када Cobbov
угао прелази 25-30 степени.

Психосоцијална
подршка

У тренутку постављања
дијагнозе свакој породици
треба да буде понуђена кућна
посета како би им се помогло
да се носе са емотивним и
практичним проблемима које
доноси сазнање о дијагнози
(осећај изгубљености, кривице,
беса). Битан је разговор са
децом и породицом о болести,
као и питања о приступу кући,
школи, слободним активно-
стима, као и о баријерама које
ограничавају самосталност.

Социјална подршка (ин-
формисаност, заступање, саве-
товање) и психолошка подршка
треба да буду понуђене у време
промене потреба и у кризним

периодима (планирање поро-
дице, селидба/адаптација куће,
губитак покретљивости, хиру-
шки захвати, срчани и дисајни
проблеми, почетак студија на
факултету/запослење, крај жи-
вота).

Психосоцијална подршка
треба да се понуди оболелој
деци и њиховим породицама
када су присутни емоционални
проблеми и проблеми са пона-
шањем.

Тешкоће у учењу и поре-
мећаји из сфере аутизма треба
рано да се препознају и да се
препоруке о третману ових по-
ремећаја дају родитељима и
наставницима.

MEDICINA
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На лепом плавом Јадрану

Камп младих
-- Један представник из Србије,, Матија Томић из Ниша,, био је
заједно са својом мамом,, овогодишњи представник Србије на
ЕАМДА--ином омладинском кампу који је одржан у првој
седмици јула у Селцу недалеко од Ријеке.. – Седам предивних
дана,, интернационално друштво,, сунце,, море,, мноштво нових
искустава,, лепа пријатељства......,, само су неки од многобројних
утисака..

У периоду од 1. до 8. јула
2011. одржан је ЕАМДА-ин
омладински камп у хотелу
“Вараждин” у Селцу, малом ме-
сту између Цриквенице и Новог
Винодолског, 25 км од Ријеке.

Од самог доласка у
Ријеку, од дочека и преба-
цивања до нашег хотела, па
надаље, све је било добро
организовано и осмишљено. На
кампу је било представника из

Словачке,, Бугарске,, Сло-
веније,, Шпаније,, Хрватске,
као и једног представника са
пратиоцем из Србије. Програм
који је био предвиђен је у
потпуности и остварен.
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Већ првог дана, по сме-
штању свих учесника, орга-
низован је party добродошлице,
уз игре упознавања. 

У наставку кампа био је
осмишљен врло занимљив и
богат програм. Одмах сутрадан
одржан је округли сто на коме
смо се договорили о форми-
рању мреже младих у оквиру
омладинске групе. У току дана,
упознали смо се и са Halliwick
концептом и школом пливања
на базенима који су у склопу
хотела. А у вечерњим сатима
следио је одлазак у Нови
Винодолски на Међународни
летњи карневал. Шта рећи о
томе: забава до касно у ноћ,
велики дефиле учесника, од
представника Троје са тројан-
ским коњем, Титових пионира,
члановa ЕУ,  Фламингоса, без-
број маски и шаренилa
костима… Врло забавно и инте-
ресантно за све нас.

Трећи дан нашег боравка
на омладинском кампу био је
посвећен разгледању Селца и

Цриквенице, шетња уз море,
вежбе дисања, а после вечере
друштвене игре.

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

NNaa{{ pprreeddssttaavvnniikk nnaa kkaammppuu uu ddrruu{{ttvvuu ddrruuggiihh uu~~eessnniikkaa

NNaa jjeeddnnoojj oodd rraaddiioonniiccaa





ØÀÌÏÈÎÍÈ

35. Øàõîâñêî  ïðâåíñòâî  äèñòðîôè÷àðà  Ñðáè¼å
Áàœà  Êîâèšà÷à, 4-7. 7. 2011.











Øàáàö





Jesen 2011. 17

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

Било је времена и за дру-
ге врсте активности, као што су
креативне радионце - Deco-
upage техника бојења саксија за
цвеће. Још увек нам цвета цве-
ће које смо засадили у сак-
сијама донетим за успомену.
Одржана је и интересантна
радионица на тему - полност
особа са инвалидитетом, који су
проблеми у вези са сексу-
алношћу, практични савети. Од
спортских активности посебно
је био занимљив турнир у бо-
ћању. 

Оно што је привукло паж-
њу свих нас је и представљање
земаља од стране свих учесника
кампа.

Било је различитих и
узбудљивих излета. Органи-
атори и домаћини су нам
омогућили да одемо до Баске на
отоку Крку, уз обилазак при-
лагођених плажа. Били смо и у
Ријеци на манифестацији “Лето

на Градини” и присуствовали
пројекцији филма по избору.
Маме су гледале љубавни филм,
а млади акциони.

Иако је било доста разо-
ноде, ипак није недостајало и
нешто „озбиљнијих“ садржаја,
као што је представљање
Natural Point Smart Navigatora
који пружа могућност руковања
компјутером уз помоћ главе за
особе са дистрофијом код којих
је јако изражена слабост руку.
За оне који су више волели
физичке активности, организо-
ване су физикалне вежбе уз
помоћ електричног бицикла. 

Након седам предивних
дана, дошло је време и да се
опростимо. На затварању кампа
одржан је округли сто о даљим
плановима за наредну 2012.
годину. Поред тога, учесници су
износи и похвале и примедбе на
овогодишњи камп, како би онај
наредни био још бољи.

Као што сте прочитали у
овој краћој репортажи, која ни
из близа не може да дочара све
моје врло позитивне утиске и
сећања, било је врло лепих
активности, пуно дружења и
забаве. У потпуности је оства-
рен циљ кампа, а то је: размена
искустава, упознавање и повез-
ивање младих са неуромус-
куларним болестима из европ-
ских земаља. 

Било ми је задовољство
што сам присуствовао овом
кампу и надам се да ћу, са још
неким од чланова из Србије, и
идуће године ићи на камп. 

Матија Томић
из Ниша

MMaattiijjaa TToommii}},, pprreeddssttaavvnniikk SSrrbbiijjee,,
uu bbaazzeennuu ssaa mmaammoomm

PPrreeddsseeddnniikk ii sseekkrreettaarr EEAAMMDDAA--ee,, 
BB.. [[uu{{ttaarr{{ii~~ ii TT.. GGooll uu ppoosseettii kkaammppuu
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На округлом
столу о ретким болес-

тима одржаном 1. јула у
Скупштини града у

организацији Министарства
здравља, Националне органи-
зације за ретке болести Србије
(чији члан и један од осни-
вача јесте и Савез дис-
трофичара Србије) и удру-
жења „Живот“ дискутовало се о
многобројним питањима зна-
чајним за тематику ретких бо-
лести и за будући заједнички
напредак у овој области. Међу
учесницима су, осим пред-
ставника организатора, били и
представници Министарства ра-
да и социјалне политике, Ре-
публичког Завода за здрав-
ствено осигурање, Републичке
стручне комисије за ретке бо-
лести, Института за моле-
куларну генетику и генетско ин-
жењерство, као и представник
ирског Удружења хемофили-
чара.

Неки од конкретних и
позитивних помака који су
учињени непосредно након
овог значајног догађаја су
усвајање измена и допуна
Закона о здравственој заштити
и Закона о здравственом оси-
гурању који представљају
стварање услова за унапређе-
ње здравствене заштите особа
са ретким болестима, као и за
побољшање њиховог положаја
и квалитета живота. 

Овом приликом су до-
нети закључци који ће бити
изузетно корисне смернице
за даљи интензиван и кон-
тинуирани рад на овом
пољу и сарадњу између
државних органа и удру-
жења особа са ретким бо-
лестима. 

Закључци са
округлог стола 

• Предвиђено је оснива-
ње посебног буџетског фон-
да за ретке болести како би се
обезбедила додатна финан-
сијска средства за лечење ових
лица. Током маја 2011. године,
Министарству финансија је упу-
ћена иницијатива да се прили-
ком израде Закона о играма на

срећу створи правни основ за
оснивање посебног буџетског
Фонда за ретке болести.

• У плану је да се, почев
од 2012. године, све до
оснивања посебног Фонда за
ретке болести, на основу За-
кона о изменама и допунама
закона о здравственом осигу-
рању, из буџета Републике
Србије, обезбеде средства

Округли сто
посвећен
ретким

болестима

DDeeoo uu~~eessnniikkaa ookkrruugglloogg ssttoollaa
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за лечење пацијената обо-
лелих од ретких болести. На
тај начин, створиће се услови
да се, у складу са финансијским
могућностима, обезбеди прена-
тална и постанатална дијаг-
ностика у земљи и инос-
транству (уколико у земљи није
могуће утврдити дијагнозу),
лечење ових специфичниx
обољења, као и да се ови
пацијенти постепено преведу
са програма лечења на основу
програма хуманитарне помоћи
(ICAP), на терет средстава
буџета, односно обавезног
здравственог осигурања.

• Предвиђено је да се, на
основу Закона о изменама и до-
пунама Закона о здравственој
заштити, оснује више Цен-
тара за ретке болести у
оквиру референтних здрав-
ствених установа. У оквиру
ових центара би се обављали
послови дијагностике ретких
болести, пренаталног, као и
неонаталног скрининга, генет-
ско саветовање, збрињавање
пацијената оболелих од ретких
болести, вођење регистара обо-
лелих од ретких болести за
територију Републике Србије,
сарадња са свим институцијама
у Републици Србији које
обављају генетски скрининг и
остале сродне активности, као
и сарадња са референтним
иностраним центрим за дија-
гностиковање и лечење ретких
болести, са посебним акцентом
на пренаталну и постанаталну
дијагностику оних ретких
болести за које је у земљи не-
могуће поставити дијагнозу,
као и на едукацију наших ле-
кара у лечењу ретких болести
за које нису имали прилике да
стекну довољно знања и
праксе.

• Предвиђено је да се што
је пре могуће организује
састанак Републичке струч-
не комисије за ретке бо-
лести на коме ће се раз-
мотрити сва важна стручна
питања и критеријуми из ове
области. На овом састанку
присуствоваће и представник
НОРБС, који ће том приликом
постати члан Републичке струч-
не комисије за ретке болести.

• Донета је одлука да се
формира Радна група за пи-
сање Националног плана за
ретке болести. Ово тело ће
чинити по један представник
Министарства здравља, Минис-
тарства рада и социјалне поли-
тике, Министарства финансија,
Републичког завода за здрав-
ствено осигурање, Комисије за
ретке болести и три члана
Националне организације за
ретке болести Србије.

• Биће формиране три
радне групе за писање
подзаконских аката неоп-
ходних за решавање про-
блематичних питања у об-
ласти ретких болести. Ове
радне групе ће чинити по два
представника Министарства зд-
равља, по један представник
Републичког завода за здрав-
ствено осигурање и Нацио-
налне организације за ретке
болести.

• Један од закључака је и
да се организује састанак са
представницима РЗЗО, како
би се обезбедило стављање
појединих лекова за лече-
ње ретких болести на листу
и како би се обезбедила њиxова
легална куповина.

• Предви-
ђено је да се от-
почне дијалог са
представницима Ми-
нистарства рада и соци-
јалне политике како би се
решила одређена питања из
области социјалне заштите,
као што су персонална асис-
тенција, продужено боловање
родитеља болесног детета ста-
ријег од 5 година живота, уво-
ђење статуса родитеља него-
ватеља, право на скраћено рад-
но време при чему је плаћено
пуно радно време, измене
Правилника о утврђивању теле-
сних оштећења на основу којих
ће се препознавати група гра-
ђана са ретким болестима и све
остало што утиче на уна-
пређење квалитета живота са-
ме особе са ретком болешћу и
целе породице.

• У плану је и утврђивање
критеријуми којима би се
дефинисала репрезента-
тивна удружења за ретке
болести.

• На крају, договорено је
и то да се код оних ретких
болести које су и до сада
релативно успешно трети-
ране у Србији (што се тиче
дијагностике, регистра пације-
ната, терапије, буџетирања и
др. где су резултати еви-
дентни), омогући даљи на-
предак, не чекајући да се горе
наведене активности спроведу,
како не би дошло до стагнације
и како се не би обезвредили
досадашњи резултати.

Јелена Милошевић
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Комитет за права особа
са инвалидитетом Уједињених
нација одржао је своје 5. за-
седање у Женеви од 11. до 15.
априла 2011. године. Новоиза-
брани чланови Комитета, међу
којима и Дамјан Татић из Ср-
бије положили су свечану за-
клетву. 

Председавајући Комите-
та, Рон Меккалум (Аустралија),
поднео је извештај о раду
између 3. и 5. заседања који је
Комитет једногласно усвојио.
Комитет је такође усвојио изве-
штај за Генералну скупштину
Уједињених нација, затражив-
ши да му се одобре средства за
одржавање 2 двонедељна засе-
дања годишње, уместо сада-
шњих једнонедељних заседа-
ња. 

Централни део заседања
чинило је разматрање изве-
штаја Туниса, који је прва зе-
мља чији извештај је Комитет
разматрао. Туниску делегацију
предводио је министар соци-
јалне политике, Мохамед Ена-
сер, а делегацију су чинили и
представници сталне мисије

Туниса при УН, државни секре-
тари и виши саветници у ми-
нистарствима социјалне поли-
тике, здравља, правде, ино-
страних послова, један судија и
један експерт са инвалиди-
тетом. Министар Енасер пред-
ставио је извештај Туниса.
Потом је известилац Комитета
за Тунис, Амна Ал Сувади
(Катар), изнела опаске о
извештају. Као нека од спорних
питања апострофирала је де-
финицију особа са инвали-
дитетом у туниском праву, јер
се она сувише ослања на
медицински модел. Такође је
истакла да је већина понуђених
сервиса медицинских, да недо-
стају дефиниције разумних
прилагођавања и изричита за-
брана дискриминације на осно-
ву инвалидности у прописима
из области образовања, здрав-
ствене заштите, изборним про-
писима. Нагласила је важност
додатног подизања нивоа све-
сти, како опште јавности тако и
запослених и функционера над-
лежних за пружање сервиса
особама са инвалидитетом. Ука-

зала је на изазове са недо-
вољном укљученошћу жена са
инвалидитетом у туниско друш-
тво. 

Чланови Комитета имали
су прилике да постављају пита-
ња члановима туниске делега-
ције, а ови су одговарали током
дводневних сесија. 

Комитет је на затвореној
сесији усвојио завршне зак-
ључке везане за извештај Ту-
ниса и доставио их сталној
мисији те земље при Уједи-
њеним нацијама. Поздравио је
извештај, начин на који је
Тунис приступио дијалогу са
Комитетом, чињеницу да су
организације особа са инва-
лидитетом учествовале у про-
цесу израде извештајa, као и
напоре Туниса да усклади од-
редбе својих прописа са одред-
бама Конвенције о правима осо-
ба са инвалидитетом. Као
значајна апострофирана је чи-
њеница да је један од експе-
рата у државној делегацији
била особа са инвалидитетом.
Такође, дате су им им бројне
препоруке попут – редефини-

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

Пре почетка заседања
Комитета за новоизабране

чланове организован је
дводневни уводни тренинг.

Заседање Комитета одржано
је у једном од седишта УН у
Женеви, у палати Вилсон.

Током заседања Дамјан
Татић је поред интензивног и

успешног учешћа у раду
самог Комитета остварио

плодне контакте са
многобројним колегама. 

Женева

Први састанак
новоизабраног 

члана Комитета УН
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сања категорије особа са ин-
валидитетом, разрађивања кон-
цепта разумних прилагођа-
вања у прописима Туниса, пре-
дузимања мера на даљем по-
дизању нивоа свести и при-
купљању статистичких пода-
така о женама са инвалиди-
тетом, а такође и мера на
сузбијању насиља над децом са
инвалидитетом и бројне друге.

Комитет за права особа
са инвалидитетом је на затво-
реној седници усвојио и листу
питања за Шпанију, са којом ће
водити дијалог током септем-
барског заседања. На листи пи-
тања нашла су се и питања која
је Дамјан Татић имао у вези
спровођења члана 9 о присту-
пачности.

На затвореној седници
Комитет је разматрао приспеле
индивидуалне представке под-
нете на основу Опционог
протокола. Начелница Одеље-
ња за петиције, Карла Едлен-
бос, прво је говорила о систему
подношења представки, подсе-
тила на услове које једна
представка мора испунити да
би била прихваћена. Извести-
лац Комитета за индивидуалне
представке, Мариа Соледад
Цистернас, потом је говорила о
конкретним представкама које
су до сада стигле Комитету.

Представница регионал-
не канцеларије ОХЦХР у Бри-

селу Линеа Арвидсен упознала
је Комитет са последицама ра-
тификације Конвенције од ст-
ране ЕУ, чиме је постављен
преседан у међународном пра-
ву јер је то први уговор о људ-
ским правима којег је рати-
фиковала једна међународна
организација. Тренутно се раз-
матра подела надлежности и
одговорности у односу на Кон-
венцију између Европске уније
и њених држава чланица. Нека
питања, попут трговине и др-
жавне помоћи, у искључивој су
надлежности ЕУ, али за већину
релевантних питања попут не-
дискриминације и међународне
помоћи надлежност је поде-
љена.

ЕУ разматра
ком телу ће поверити
праћење спровођења Ко-
нвенције. Остало је доста
отворених питања, попут тога
како ће се вредновати исцрп-
љеност унутрашњих правних
лекова као предуслов за
допуштеност представке Коми-
тету, сада кад појединац може
да се жали и судовима и телима
ЕУ за људска права. Такође, ЕУ
је дужна да поднесе ини-
цијални извештај 2013. го-
дине, а 10 чланица у овом
тренутку још није рати-
фиковало Конвенцију па се
поставља питање какав ће
бити даљи развој догађаја
када најмање 3 државе
најављују да неће ратифи-
ковати Конвенцију пре пот-
пуне хармонизације дома-
ћег законодавства.

Међународна алијанса за
права особа са инвалидитетом
- ИДА упознала је Комитет са
коментарима на туниски из-
вештај, а господин Нагасе
говорио је о драматичном поло-
жају особа са инвалидитетом у
Јапану после катастрофалног
земљотреса и цунамија.

Заседање Комитета одр-
жано је у једном од седишта УН
у Женеви, у палати Вилсон.
Током заседања Дамјан Татић
је поред интензивног и успеш-
ног учешћа у раду самог Ко-
митета остварио плодне кон-
такте са многобројним коле-
гама. 

Др Дамјан Татић

ME\UNARODNE AKTIVNOSTI

Комитету су до сада
иницијалне извештаје

поднеле Аргентина,
Аустралија, Аустрија,

Азербејџан, Ел Салвадор,
Кина, Костарика, Мађарска,

Парагвај, Перу, Шпанија,
Шведска и Тунис. Извештај
Туниса је већ размотрен, a

на следећем заседању
Комитета од 19. до 23.

септембра 2011. године
биће размотрен извештај
Шпаније и припремљене
листе питања за Кину и

Перу.
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У хотелу “Млинарев
сан” у Ариљу за представнике
организација особа са инва-
лидитетом одржан је семинар
са темом “Писање предлога
пројекта”. Семинар је једна од
активности у оквиру пројекта
„Кораци на путу развоја“ који
реализују Удружење дистро-
фичара Златиборског округа у
партнерству са Удружењем
дистрофичара Моравичког ок-
руга, а уз финансијску подршку
Министарства рада и социјалне
политике РС – Сектора за
заштиту особа са инвалид-
итетом.

На дводневној едукацији
присуствовало је двадесет
активиста удружења особа са
инвалидитетом из Ужица,
Чајетине, Пријепоља, Ариља,
Косјерића, Ивањице и Чачка.
Такође, учесници семинара
били су и запослени у Дневним
боравцима за децу и омладину
са инвалидитетом из Ужица и
Чајетине.

На једноставан начин уз
практичне примере тренер се-
минара  објаснио је прису-
тнима шта је то пројектно пла-
нирање, због чега правимо
пројекте и како пројекти наста-
ју.

Кроз интерактивну атмо-
сферу и практичан рад у гру-
пама по речима тренера учес-

ници су доста добро савладали
вештине, кораке сваког про-
јекта: како да дефинишу про-
блем у својој заједници, одре-
де циљеве и активности про-
јекта и направе буџет.

Већини учесника ово је
био први пут да буду на

семинару и да се
сусретну са овом те-
мом, неки су утвр-
дили своје знање,
али по речима свих
једно велико и лепо
искуство и прилика
за успостављањем
сарадње, партнер-
ства између органи-
зација за неке буду-
ће активности и

пројекте. 
Овај семинар био је

један у низу који ће бити
реализовани у наредном
периоду са циљем оснаживање
и јачање капацитета орга-
низација особа са инвали-
дитетом у оба округа.

Тијана Петровић
ПР Удружења дистрофичара 

Златиборског округа

Ужице

Корак по корак
до пројекта 
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После дугог, узастопног
низа од десет година опоравка
наших чланова на обалама
Јадранског мора (два пута у
Прчњу, једном у Улцињу и
седам пута у Игалу), Удружење
дистрофичара Сремског округа
је ове године организовало
рехабилитациони опоравак сво-
јих чланова на Сребрном Језе-
ру. Опоравак је организован у
периоду од 16. до 26. августа и
укупно је учествовало 14 чла-
нова заједно са пратиоцима.

Треба рећи да сам
смештај, храна, природа, као и
језеро чија је вода топла и
чиста, представљају нешто
чиме морамо бити задовољни,
поготово ако се томе дода да
није било капи кише, то јест
лошег времена за све време
боравка, као и то да ће нам у
памћењу остати крстарење
правим бродом са пар спратова
до Голубачке тврђаве и назад. 

Cа друге стране сам при-
лаз језеру је доста стрм, што у

сваком случају представља
проблем поготово када су у
питању особе са инвалиди-
тетом, док је улаз у воду благ и
постепен.  

И на крају бих истакао да
је основни разлог релативно
малог броја учесника опоравка,
као и одустајање од орга-

низовања опоравка на мору,
управо тешка материјална
ситуација и недостатак сред-
ства, те остаје нада да ће бити
боље и у наредном периоду…       

Крсто  Марковић 

Рума

Сремци на  Сребрном
језеру
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Идилично јутро двадесет
осмог јулског дана почиње на
Жичком рибњаку. Изнад, уз
Жичку реку, у зрацима сунца
своје лице умива немањићка
Жича. Иза ње, у даљини назиру
се врхови Столова. Лелуја
површина воде, светлуца кад
се праћакне понека немирна и
гладна бабушка. Спокој сна
претаче се у хармонију дневног
наизглед једнос-
тавног и безазле-
ног живота овог
величан с т вено г
природног амби-
јента.

Невидљиви
оркестар зачиње
складно сагласје
јутарње симфоније.
Благи, тихи, досто-
јанствени тактови
адађа из природе
прелазе у тактове
андантеа. Вијуга-
вим путем поред
источне, доње ст-
ране воденог огле-
дала пристиже ко-
лона аутомобила.
Из њих, лагано, као
у ходу, излазе мно-
га знана и незнана
лица, самостално, у
друштву својих пра-
тилаца. На обали

рибњака – алегро модерато.
Умерено весело, умерено брзо,
умерено живо пријатељски
поздрави, осмеси, топле људ-
ске речи... Јутарња симфонија
ближи се крају.

За необавештеног чита-
оца ове поетске слике, следи
објашњење. Овог јулског дана
у организацији Удружења
дистрофичара Краљево –

Рашки округ и покровитељ-
ством Министарства рада и
социјалнe политику одржава се
шесто такмичење дистро-
фичара у спорстком риболову,
дисциплина улов рибе на
пловак. На стартним местима
риболовне стазе Жичког
рибњака, у секторима А и Б
нашли су се такмичари 14
мешовитих двочланих екипа:

KKrraaqqeevvoo
PPii{{ee:: Проф.. Владан Петровић

Шесто традиционално такмичење
дистрофичара у спортском

риболову „ Жича 22001111“

PPoobbeeddnniiccii ssppoorrttsskkoogg rriibboolloovvaa
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Београд, Шабац, Смедерево I  и
II, Параћин I и II, Ужице, Чачак
I  и II, Нови Пазар, Крагујевац,
домаћин Краљево, такође са
две екипе и три појединачна
такмичара, укупно 31 такмичар
– дистрофичар из више региона
Србије. Међу њима је и Радован
Павловић, председник СДС и
такмичар екипе из Чачка. После
поздравног говора писца ових
редова и јутарњег окрепљења и
освежења, такмичари су зау-
зели своја места, а у 9 часова
судија Млађо дао је знак за
почетак такмичења.

У следећа три сата сун-
чаног преподнева следе епски
домети за причу, бар до сле-
дећег такмичења, о риболо-
вачком умећу и успесима у
улову, али и натприродној снази
и вољи такмичара. Уз усхићење,
осмехе али и напор ових
риболоваца мередови су се
пунили бабушком и другом
ситнијом рибом, богами и
крупнијим шаранима. Каткад,
чује се понеки дубоки уздах за
откаченим ‘’великим комадом’‘.
Наш сарадник новинар Тодо
камером овековечује такмичаре
и ‘’невиђене’‘ призоре са
такмичења, а затим мерење

улова које је уследило од 12
часова. Такмичарски део,
достојан за епског певача, тиме
је завршен.

Подневна рапсодија, пе-
сма слободног облика, али за
све такмичаре, пратиоце и госте
можемо рећи фантазија сло-
бодног садржаја, догађа се овог
сунчаног дана, како и доликује,
у ресторану ‘’Сунце’‘, тради-
ционалном месту ових сусрета.
Дружење за столом почиње
кафом, хладним соком, али и по
којим аперитивом – по личној
жељи и потреби. Све то уз
занимљиве ретро-приче са
стазе, можда и на неке друге
теме. За то време жири на челу
са председником СДС, Радо-
ваном Павловићем и секре-
таром УД Краљево, Стеваном
Тодоровићем сређује компју-
терски резулате са такмичења.

У интермецу првих пића и
предјела следи проглашење
победника и додела пехара и
медаља. Секретар УД Краљево,
Стеван Тодоровић уручује
медаље за прва три такмичара
по секторима А и Б, мајстор
стазе добија пехар, а пехари су
се нашли и у рукама капитена
три најбоље екипе. Радости

победника није би-
ло краја и те тренутке
бележи камера, а њихова
имена остаће записана у
штампи и архиви.

Ручак је настављен уз за-
једничко весеље и радост до
касних поподневних часова ка-
да је неминовност растанка
потврђена жељом неког буду-
ћег састанка старих и нових
пријатеља.

Екипни победници:

1. Београд
2. Параћин II 
3. Ужице

Појединачна
конкуренција:

Секторски пласман (А)

1. Предраг Чурлић,  
Краљево – 3.720 грама

2. Зоран Крстић, 
Нови Пазар – 2.520 грама

3. Владица Миленковић,
Параћин II – 2.350 грама

Секторски пласман (Б)

Радунка Радосављевић,
Краљево – 4.430 грама

Зоран Савић, Ужице – 2.650
грама

Стефан Радојковић, Краљево –
2.570 грама

Мајстор стазе :

1. Радунка Радосављевић,
Краљево – 4.430 грама
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Штанд на роштиљијади

Традиционално, и ове године испред платоа Хотела Београд Удружење дистрофичара Лесковац је
добило бесплатни штанд, на коме су изложене  слике настале на ликовним радионицама које ово удружење
организује за своје чланове, чији су аутори сами чланови удружења, који су и овога пута показали на делу
свој таленат за ову врсту уметности. На изложби је постављено преко 50 слика које су рађене техником уље
на платну, са мотивима мртве природе и различитих пејзажа. Циљ изложбе је, пре свега, да се шира јавност
упозна са креативним могућностима особа са инвалидитетом. Посетиоци, којих је било из читаве Србије, као
и суседних земаља, могли су по приступачним ценама да купе слике, чија ће средства бити намењена за даљи
наставак школе сликања. Након завршетка Роштиљијаде, која је била веома посећена, експонати ће бити
стално постављени у просторијама Удружења, где ће грађани и даље моћи да виде и купе слике чланова
Удружења. На крају, изражавамо захвалност Туристичкој организација Града Лесковца на сарадњи, као и
представницима Мотела Предејане на подршци у организовању ове изложбе.

LLeesskkoovvaacc
PPii{{ee:: DDrraaggaannaa ZZllaattaannoovvii}}

Удружење
д и с т р о ф и ч а р а
јужнобанатског
округа из Пан-
чева, 29. јуна је
о р г а н и з о в а л о
излет на Царску
бару. Негде око 30
чланова, заједно
са пратиоцима,

кренуло је тога јутра мало разочарано због кише која
нас је пратила током целога пута. Ипак нам се срећа
осмехнула, када смо стигли до жељеног места.

Ипред бродића, весело нас је дочекао водич и
својом љубазношћу учинио да врло брзо заборавимо
на кишу.  Била је то предивна вожња у нетакнутој

природи пуној растиња и птица. Пажљиво смо
пратили причу нашег водича о Царској бари, о
разноврсности биљака, птица, водоземаца, риба и
сисара.  Нарочито је Царска бара позната по богаству
птица. Мочварна станишта привлаче велике колоније
барских птица: чапљи, рода, гњураца, лабудова,
корморана и других врста. Вожња бродом трајала је
два сата. Остатак дана провели смо у веома лепом
дружењу у природи. Ово је простор ретке и
непоновљиве природе коју заиста вреди посетити!
Овде се слушају звуци тишине и песма природе.

Текст: Давид Јулишка
Слике: Слађана Раденковић

Панчево

Излет на Царску бару
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Удружење дистрофичара Шумадијског округа у
Крагујевцу организовало је седмо по реду тра-
диционално такмичење у спортском риболову за особе
оболеле од мишићних дистрофија на рибњаку Жича
26. августа 2011. године.

Такмичило се 15 екипа са укупно 30 такмичара
из Крагујевца, Краљева, Ужица, Чачка, Новог Пазара,

Параћина, Смедерева, Ниша, Шапца, Зајечара и
побратими из Кикинде. 

Послужило нас је тог дана и време које је било
изузетно пријатно за пецање, тако да су и такмичари
упецали завидну количину рибе. А сада резултати: у
екипној конкуренцији прва је била екипа Краљево у
саставу браћа Чурлић - Ненад и Предраг, друго место
екипа Ужица у саставу Зоран Савић и Томислав
Станишић, а треће место је припало екипи домаћина
Крагујевца у саставу Милосав Карајовић и Ранђел
Симић. У појединачној конкуренцији најбољи је био
Ненад Чурлић из Краљева са уловом од 3.870 грама,
друга је била Драгана Мишовић са уловом од 3.230
грама, а трећи Милосав Карајовић са уловом од 2.960
грама. Резултати у секторском пласману: најбољи у
сектору А је био Милосав Карајовић, а у сектору Б
Ненад Чурлић. За мајстора стазе без премца је
проглашен Ненад Чурлић.

После сјајних резултата, расположене екипе
наставиле су пријатно дружење у ресторану Сунце. 

Параћин

Холцимов
„Породични дан“

На позив компаније Холцим, Удружење
дистрофичара Поморавског округа, заједно са још пет
најактивнијих Удружења која окупљају особе са
инвалидитетом, са седиштима на територији општине
Параћин, 10.септембра узело је учешће у организацији
продајне изложбе рукотворина, насталим на
радионицама. Повод овоме јесте дан који ова
компанија посвећује својим запосленима и члановима
њихових породица, организујући пуно забаве за децу и
пријатну староградску музику за нешто старије. 

Како би дан био потпун, челни људи ове
компаније су сматрали да ту треба да се нађу и
Удружења, како би њихови запослени имали прилику
да купе лепе предмете, ручно израђене од стране
особа са инвалидитетом. Да би помогли Удружењу и
захвалили се на сарадњи, осим изузетног

гостопримства, компанија Холцим је сваком Удружењу
дуплирала зарађени новац. Та зарада је предвиђена за
заједнички фонд свих организација које су се нашле у
кругу фабрике Холцим и након што су сви изгласали тај
предлог, искористиће се за финансирање једне
заједничке екскурзије.

Марија Радовановић

Крагујевац

Такмичење у спортском риболову
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У организацији Савеза
дистрофичара Србије, а под по-
кровитељством Министарст-ва
рада и социјалне политике -
Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом, од 4. до 7. јула
2011. одржано је 35. шаховско
првенство дистрофичара Срби-
је. Такмичење је одржано у Ба-
њи Ковиљачи, у хотелу Еле-
на&Матеја.

На првенству је учество-
вао укупно 51 такмичар/ка из
14 окружних удружења Србије,
подељени у категорије: I група
сениори (16 такмичара), жене
(10 такмичарки) и II група
сениори (25 такмичара).

Директор такмичења био
је Зоран Крстић из Удружења
ОСИ „Живети заједно“ из Новог
Пазара, а судија Љубивоје Р.
Перуновић, међународни судија
ФИДЕ из Ниша.

Бања Ковиљача, 
35. Шаховско првенство дистрофичара Србије

Динамично до самог
краја 

- Титулу најбољег и шаховског првака Србије за дистрофичаре у 2011. 
понео је Марко Стојановић из Шапца са 4,5 поена, а за њим следе: 

Сафет Латовић (Ужице), Момчило  Ружичић (Београд), Мића Вијатовић
(Смедерево) и Радован Павловић (Чачак), сви са по 3,5 поена. - Код жена,
титулу најбоље одбранила је Стана Радивојевић из Лесковца са 4 поена, 

а медаље су освојиле Мирјана Цакић, такође из Лесковца, са 4 поена, 
док је трећа била Јелена Петровић из Шапца са 3,5 поена.

DDeeoo mmuu{{kkee eekkiippee ttaakkmmii~~aarraa
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Такмичења у свим кате-
горијама су одржана по Швај-
царском систему, у 5 кола, са
темпом игре од 1 сат по играчу.
Титулу најбољег и шаховског
првака Србије за дистрофичаре
у 2011. понео је Марко Сто-
јановић из Шапца са 4,5 поена,
а за њим следе: Сафет Латовић
(Ужице), Момчило  Ружичић
(Београд), Мића Вијатовић

(Смедерево) и Радован Павло-
вић (Чачак), сви са по 3,5 по-
ена.

Опстанак у I групи нису
успели да обезбеде Перица
Игњатовић (Нови Пазар) и Ср-
ђан Миленковић (Параћин). 

Код жена, титулу најбоље
одбранила је Стана Ради-
војевић из Лесковца са 4 поена,
а медаље су освојиле Мирјана
Цакић, такође из Лесковца, са 4
поена, док је трећа била Јелена
Петровић из Шапца са 3,5
поена.

У другој сениорској групи
најбољи је био Ранђел Симић
из Крагујевца са 4,5 поена.

Пласман у I такмичарску групу
поред Симића, обезбедио је и
Зоран Петровић из Ниша који је
заузео другу позицију на
табели. 

Радован Павловић
Зоран Крстић 

Победник у I групи сениора
освојио је титулу првака
Србије, добио је пехар,

медаљу, диплому и новчану
награду, а друго и треће

пласирани медаљу, диплому и
новчану награду. 

Победник у II групи сениора
добио је пехар. 

Победница у женској
конкуренцији добила је пехар,

медаљу, диплому и новчану
награду, а друго и треће

пласирана медаљу, диплому и
новчану награду. 

Велики допринос 35.Шаховском првенству дистрофичара
Србије дали су Љубивоје Перуновић, међународни судија
ФИДЕ и Ивана Бићанин, асистент директора Шаховског
првенства који  су  обавили део посла како би ово наше

традиционално првенство протекло у најбољем реду. 

TTrreennuuccii ddrruu`̀eewwaa ii pprreeddaahhaaDDeeoo `̀eennsskkee ttaakkmmii~~aarrsskkee eekkiippee
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Туристички клуб Удру-
жења параплегичара и ква-
дриплегичара Дунав из Бео-
града, у сарадњи са Минис-
тарством економије и регио-
налног развоја -  Сектор туриз-
ма, Туристичком организацијом
Србије, Туристичком органи-
зацијом Београда, Привредном
комором Београда, Hyatt
Regency хотелом и Универзи-
тетом Сингидунум 6. и 7. јуна
2011.године организовао је ИИИ
међународну конференцију у
Београду под називом Туризам
за све - могућности и изазови.

Трећа међународна кон-
ференција је одржана у оквиру
пројекта - Приступачан туризам
за све, који је мултидисци-
плинарног карактера и односи
се на унапређење промотивних
активности и развоја турис-
тичких регија и туристичких
места у земљи и иностранству,
подстицању изградње присту-
пачне туристичке инфраструк-
туре, значајне за унапређење
квалитета туристичке понуде у
смислу приступачности и интен-
зивирања њеног коришћења
кроз диверзификацију туристи-
чких производа.

Циљ конференције је био
приближавање туристичких де-
стинација и смештајних капаци-
тета свима са нагласком на
руралним подручјима. Била је

то прилика и да се чују примери
добре праксе и приближи појам
приступачности како доноси-
оцима одлука тако и турис-
тичким радницима, ради поди-
зања квалитета као и приб-
лижавања европској стандар-
дизацији. Разменом искустава и
богатством информација дали
смо нови подстрек подизању
квалитета приступачног турис-
тичког производа са крајњим
циљем - боље котирање Србије
на европском тржишту.

Конференције је обух-
ватила приступачност са про-
фитног, социолошког и хуманог
аспекта.

Окупила је људе из об-
ласти туризма, укључујући ре-
сорна министарства, турис-
тичке асоцијације, авио-пре-
вознике, представнике желез-
ничког, аутобуског и бродског
саобраћаја, туристичке аген-
ције,  оне које се баве неким од
видова здравственог туризма,
медије, пословне људе заин-
тересоване за улагања у ову
област, предаваче и стручњаке
који се баве овом тематиком и
наравно, представнике органи-
зација особа са инвалидитетом
из Србије и иностранства. 

На конференцији смо
прошли кроз теме:

Законски оквири као
предуслов за развој

приступачног туризма у
земљама ЕУ,, земљама у
окружењу и Србији

Рурални туризам --
одрживост и приступачност

Планински туризам и
приступачност за слабије
покретне особе и особе са
ивалидитетом

Здравствени,, бањски,,
wellnes и спа туризам и
приступачност

Спортско-- рекреативни
туризам и приступачност

Примери добре праксе

Рушење баријера --
архитектонских и
психолошких, као
предусловa одрживости
приступачног туризма

Информације,, 33д
технологија и ит--
информације и нихов
допринос развоју
приступачног туризма

Зорана Гајић
Мирјана Илић Ђуричин

Трећа међународна конференција приступачног туризма

Туризам за све -- могућности и
изазови
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Професор је поставио својим
студентима ово питање: “Је ли Бог створио
све што постоји?”. Један студент му је
смело одговорио: “Да, Бог је створио све
што постоји!”

“Бог је све створио?” упита професор
још једном.

“Да, професоре!”, одговори студент.
Професор ће потом: “Ако је Бог

створио све, онда је створио и зло. Будући
да зло постоји, а узевши у обзир принцип
да нас одређује оно што радимо, онда је и
Бог зао!” 

Студент је остао ћутећи, а професор
је пун себе констатовао како је још једном
доказао да је оно што верници верују
заправо - мит.

Други је студент подигао руку и питао
професора сме ли га нешто питати.

“Наравно”, одговори професор.
Студент устаде и рече: “Професоре,

постоји ли хладноћа?”
“Какво је то питање? Наравно да

постоји. Зар ти никад није било хладно?”
Студенти су се закикотали на коле-

гино питање. Студент је одговорио:
“Заправо професоре, хладноћа не постоји.
Према законима физике, оно што ми
сматрамо хладноћом у стварности је
одсуство топлоте. Свако тело или објект
према проучавању има или преноси
енергију, а топлота је оно што чини да тело
има или преноси енергију. Апсолутна нула
значи потпуну одсутност топлоте, све
ствари постану инертне и неспособне за
реакцију на тој температури. Хладноћа не
постоји. Ми смо створили ту реч да
опишемо како се осећамо ако немамо
топлоту.”

Студент настави с питањем: “Про-
фесоре, постоји ли тама?”

Професор одговори: “Опет сте у

криву, професоре, ни тама не постоји. Тама
је у стварности само одсуство светлости.
Светло можемо проучавати, али таму не.
Заправо, можемо се послужити Њутновом
призмом да претворимо бело светло у
много боје и проучавати различите дужине
светлосних валова за сваку боју. Не
можемо мерити таму. Најобичнији зрак
светлости може продрети у свет таме и
просветлити је. Како можете знати колико
је одређени простор мрачан? Мерите
количину присутног светла. Није ли ово
тачно? Тама је појам који људи користе да
опишу шта се догађа када нема светла.”

На крају, младић упита: “Професоре,
постоји ли зло?”

Сада већ помало несигуран,
професор одговори: “Наравно, као што сам
већ рекао. Видимо зло сваки дан. Најчешће
у свакодневним примерима човекове
нечовечности према другим људима... у
злочинима и насиљу диљем света. Ове
манифестације нису ништа друго него
зло.” 

На то ће студент: “Професоре, зло не
постоји, или барем не постоји по себи. Зло
је једноставно одсуство Бога. Баш као и
тама и хладноћа, то је појам којег су људи
створили да опишу одсутност Бога. Бог
није створио зло. Зло није попуст вере и
љубави које постоје баш као што постоје
светло и топлина. Зло је последица оног
што се догоди када у човековом срцу није
присутна Божја љубав. Баш попут
хладноће коју доживљавамо у одсуству
топлоте, или попут таме која се догађа
када нема светла.”

Професор је ћутећи сео.
Студент се звао Алберт Ајнштајн.

Постоји ли зло






