
105 godina bolnice u Brusu



"Kunem se Apolonom lekarom, Asklepijem, 
Higejom, i Panakejom, i za svedoke uzimam sve 

bogove, i sve bogiwe...

Prepisiva}u le~ewe na dobrobit svojih 
pacijenata... i nikada nikome ne}u naneti zlo...

Da }u smatrati dragim kao roditeqa onog 
koji me je nau~io ovoj umetnosti...

Ukoliko se verno dr`im ove zakletve, neka 
u`ivam u mom `ivotu i praksi moje 

umetnosti, po{tovan od strane svih qudi za 
sva vremena; ali ukoliko zastranim sa we ili 
je prekr{im, neka me sve suprotno zadesi."

.



Српска племена кпја су се дпселила на Балкан најпре нису имала
јединствену државу.
Станпвнищтвп су лешили нарпдни лекари, лаици и варалице. 
Спас је тражен у мплитвама, врачбинама, пстацима паганских
ритуала и евентуалнп у „лекарущама“.

- Магијска медицина (магија)
- Анимистичка медицина (анима – дуща, дух) 
- Теургијска медицина (теургија – шин, шарплија, сппсoбнпст 
шиоеоа шуда, видпвитпст)
- Етномедицина или народна медицина - скуп искустава и 
оихпва практишна примена
- Научна медицина, у кпјпј се кпристе наушна дпстигнућа

.



Istorijat zdravstva u Srbiji

1199. године Свети Сава je основао 

болницу (келију) у манастиру 

Хиландар од 8 постеља.

Рад болнице био је регулисан у глави 

40. Хиландарског типика „О болници 

и работајушћех болем“.

Sv. Sava
.



Стварајући српску цркву, Сава 

је стварао и српску државу и 

културу. Сматра се 

утемељивачем научне 

медицине и фармације, као и 

првим писцем стручне 

медицинске литературе и зако-

нодавства у Србији. Путујући 

по свету доносио је лековито 

биље, записе и књиге. 

Захваљујући томе, Срби су се у средњем веку лечили на савремен 

начин под утицајем византијске, француске и италијанске медицине. 

Већ тада су постојале медицинске књиге преведене са латинског 

језика које су се звале ''лекаруше''. Срби су већ у XII веку познавали 

Хипократова и Дисхоридова дела, и то је истовремено почетак наше 

научне медицине и фармације. 

Hilandar

.
.



Kuga

Доментијан пише: “...тешке болести ... Не жалећи род наш, без стрела

стрељајући, без копља бодући, без мача секући и без палице убијајући, 

просто рећи без ногу гонећи и без руку узимајући, и без ножа кољући, без 

свега оружја ходећи, толико лешева остављајући ...”

.



Године 1208. или 1209. по угледу на болницу 

при манастиру Св. Богородице Евергетиде у 

Цариграду и болнице у Хиландару, Свети 

Сава

је основао болницу у манастиру Студеница.

Била је то прва болница на тлу Србије. 

(У то време у Лондону је постојала само 

болница св. Бартоломеја. Болница Св. Томе

основана је тек 1215. године, тј. 7 година 

после болнице у Студеници.

Управник болнице, „работник“, био је 

емпирик, биран из редова монаха.

Болница се налазила на јужној

страни Богородичине цркве и конака и 

имала је и башту за гајење лековитих 

биљака.

Manastir Studenica
.

.



Turci

.



"Stupaju}i u prostore u kojima se neguje 
hirurgija i le~e weni bolesnici dao bih 

vam jedan savet: da pre nego {to 
pristupite posteqi hirur{kog bolesnika 
ostavite va{e `ivce na domu, jer vam 
oni ne trebaju, ako su slabi. No, ni u 
kom slu~aju nemojte zaboraviti da 
ponesete sobom srce i du{u va{u, 

{iroko srce i toplu du{u, u kojima }e 
odjeknuti bolovi i patwe va{ih 

bolesnika, u kojima oni treba da na|u 
svu utehu i svu nadu, u toplini i 
sau~e{}u ne stranca, no prijateqa 
lekara, dobrog i du{evnog ~oveka." DR MIHAILO MIKA PETROVI]

.

-



Dr Vladan \or|evi}

“Vi ste Rusi toliko bogati qudima za 
svaku struku da Vam ja ne trebam, a 
mojoj Otaxbini, koja me je od svoje 
sirotiwe {kolovala ja }u trebati.”

Dr Laza K. Lazarevi}

“Maj~ice, kako je lepo `iveti 
za druge.”

.



BRUS добија своју прву болницу маја месеца 1908. 

године. Имала је главну зграду, заразно одељење, економат и 

капелу. Постојао је водовод и купатило, као и 42 постеље. Болница 

је саграђена у време краља Петра I Карађорђевића.

.



У време 

Ослободилачких ратова 

1912. – 1918. године 

била је државна 

болница и лечили су се 

рањеници и болесници 

из балканских ратова и 

I светског рата.

.Фотографије преузете са: www.rastko.rs



“Марљиво, стално и тихо су радили да се сунчевом светлошћу 

осветли све оно што је до тада мање више било у тами, мраку 

и незнању...”

.



Брус, 5. јун 1928. године: 

Милан Стојадиновић, лево 

и Цветко Јеличић, при 

отварању Државног дечјег 

опоравилишта

Брусјани на вежби Црвеног 

крста 1948. године. У 

средини, у другом реду са 

шеширом др Велисав Веља 

Петровић, други с десна др 

Раденковић

.



Излазак лекара на терен 60-их:

Др Милош Московљевић и 

медицински техничар Мића 

Сауловић

Диспанзер за жене са породилиштем

.



Не тако давно...

.



Дом здравља Брус данас...

Стара болница се реновира 1974. године, а после катрастрофалних земљотреса 

1980. и 1983. године, реновира се и гради модеран Дом здравља.

Тренутно, Дом здравља Брус броји 111 запослених, од којих су:

27 - ЛЕКАРИ

5 - СТОМАТОЛОЗИ

50 - МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И ТЕХНИЧАРИ

29 - НЕМЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

.



ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ И АМБУЛАНТЕ  У САСТАВУ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС

.



-2012

22. Др Зоран Илић (1961), 2012

Upravnici-direktori
bolnice u Brusu

- -

-



Празник светих врача Козме и Дамјана 

обележава се у храмовима Српске 

православне цркве, православним 

домовима и многобројним здравственим 

установама које светитеље и лекаре славе 

као заштитнике своје професије. Према 

предању, светитељи су помагали и лечили 

не тражећи за узврат ништа "ради добитка 

и богаћења, већ Бога ради" па су у народу 

познати као свети Бесребреници.

"Свети Козма и Дамјан, браћа по телу, 

родом из Азије, сијали су добрим делима, 

па добише од Бога дар исцељења и 

дароваше здравље и душама и телима 

лечећи сваку слабост и сваку немоћ", 

записао је владика Николај Велимировић.

Sveti mu~enici Kozma i Damjan, 
besrebrenici

-
-



APEL

Molimo sve koji poseduju ikakav materijal o 
bolnici u Brusu (fotografije, pisane

dokumente...), da nam ih privremeno ustupe na 
kori{}ewe, zbog izrade letopisa na{e 

ustanove.

HVALA

-
-


