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 Македонија је у Првом светском рату била
подручје на којем се одигравао четворогодишњни
крвави Солунски, односно Македонски фронт.
Доживела је велика разарања, катастрофалне
епидемиске болести, изгубила огроман број
становништва



 У тим бурним временима, непосредно након
рата, када је стање у целој земљи било веома тешко,
дечје здравље је било угрожено до степена
масовности морталитета и морбидитета широке
патологије.

 То је био велики проблем за једну
новостворену и до темеља разрушену државу, у
којој је тек требало формирати непостојећи систем
дечје заштите.



























 Истовремено у Окружној болници „Леди 
Пеџет„  у Скопљу основано је прво дечје 
оделење са 50 постеља. Оделењем је 
руководила д-р Марија Фјодоров-Зиболд, 
Немица удата за Руса који је био санитетски 
мајор у српској војсци.У Скопској болници д-р 
Марија  је радила до краја свога живота. 



Болница Леди Пеџет у 
Скопљу 1919 год.



 Касније, 1923 године, ово оделење прераста у дечји 
павиљон са 80 постеља и добија још једног лекара 
педијатра. 

 Климентије Крстић који је дуги низ година 
руководио овим оделењем, је први дечји лекар 
специјалиста педијатар из Македоније. 

 Имено д-р Климентије из Охрида као стипендијант 
француске владе, специјализирао је Педијатрију у 
Бордоу и вративши се као специјалиста, 1923 године 
био је распоређен од стране Министарства , на рад  
у скопској болници. 



 Други лекар специјалиста педијатар из 
Македоније, био је д-р Милош Јаковљевић који 
исто тако као специјализант францускe владе, 
стекао звање у Бордоу 1925 године.Водио је дечји 
диспанзер у Скопљу до краја живота када је са 
целом породицом изгубио живот у скопском 
земљотресу 1963 године.

 Трећи педијатар из Македоније који је 
специјализирао у Бордоу 1926 године, и радио у 
Битољу био је  д-р Сотир Атанацковић . 



 Пошто су прилике тако захтевале институционална 
педијатриска служба  расла је убрзаним темпом. 

 Након Скопља, Штип и Битољ су добили 
институционалну дечју заштиту, како нам 
саопштава А. Гарстанг , аутор текста Добровољни 
рад у Mакедонији, објављен у часопису The British 
Journal of Nursing од 25 новембра 1922 године. 

 У напису се каже да је у Штипу било збринуто 140 
болесне деце и да су услови смештаја били веома 
добри. 

 У Битољу пише аутор, покрај болничког оделења 
радио је и дечји диспанзер.





 Педијатриска служба у Струги  започела је 1923 
године доласком д-р Елене-Етингер Каваеве која 
касније , 1927 године прелази у Охрид и тамо 
формира дечји диспанзер.

 Први дечји диспанзери са патронажном службом  и 
школском поликлиником основани су 1925 године у 
оквиру Маларичних станице у Штипу и Битољу.



 У Штипу  на дечјој заштити, у периоду 
између два светска рата радили су: д-р Мирјам 
Шенфелд-Попадић, д-р Босиљка Поповић, д-р 
Бранка Деламарино, д-р Хедвига Микољ-Томпак, у 
Битољу  д-р Десанка Пјанић- Кирковић, д-р Сотир 
Атанацковић а касније и д-р Мирјам Попадић.



 Након нове административне организације 
превентивних установа у Македонији, када је 
формирано 9 Домова здравља, у сваком од њих је 
постојао дечји диспанзер и школска поликлиника.

 При Хигиенском заводу у Скопљу као установа 
којој су Домови здравља били подређени, постојао 
је дечји диспанзер и школска поликлиника са више 
лекара. Дечјим диспанзером руководио је 
горепоменути д-р Милош Јаковљевић.



 У Дечјем диспанзеру у Тетову радили су педијатри: 
д-р Фрида Паштровић и д-р Павле Житков. 

 У Прилепу на дечјој заштити радили су педијатар 
д-р Ђорђе Пациорин, д-р Јордан и д-р Ксенија 
Аћимовић, а 

 у Велесу д-р Ана Вајс.







 Деца су полако умирала од глади и неухрањености
са искривљеним зглобовима од туберкулозе.

 Један од најтрагичнијих призора била су деца са 
црном косом и белим очима. Слепило је било 
масовна појава код деце и код одраслих  
подједнако. 





 Након двадесетак година 
мукотрпног рада на стварању 
педијатриске службе у Македонији 
поново су стигла  нова ратна времена 
која су донела нова страдања  и неки 
нови поновни почетак


