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ПЕДИЈАТРИЈА  НА  ПОДРУЧЈУ  МАКЕДОНИЈЕ 

ИЗМЕЂУ  ДВА СВЕТСКА  РАТА 

 

Педијатрија као посебна медицинска грана, појавила се у Европи у 19 веку, када 

су у Берлину 1872 године, а затим и у Паризу 1879 године, основане прве самосталне 

катедре педијатрије.1 Познато је да су и пре тога у многим европским земљама 

постојале  различите установе и лекари који су се бринули за дечје здравље.  

У Македонији, у турском периоду, због оболевања великих размера од заразних 

болести у школама, црквено  школске општине  постављале су лекаре који су били 

задужени да се брину за дечје здравље. Та пракса је продужила и нешто касније када је 

у школама уведен предмет хигиена и установљена институција школски лекар.  

Први педијатар специјалиста  који је радио на  

подручју Македоније, а уједно је и први педијатар оснивач 

модерне педијатрије у Србији , био је  др. Платон 

Папакостопулос, специјализирао на Дечјој клиници у Бечу 

1899.године. Он је као санитетски мајор српске војске  у 

Првом светском рату умро на дужности управника Војне 

болнице у Ђевђелији од пегавог тифуса 19. Фебруара 1915. 

године.2 

Судећи по историским чињеницама, период  између   
Др.Платон Папакостопулос 

два  светска  рата, остаће забележен као  најинтензивнији   (1864-1915) 

период у  историји  Педијатрије на подручју данашње Македоније. Можда су прилике 

тако захтевале, али брига за дечје здравље у том периоду  заиста је била  од примарног 

значаја.  

Македонија као саставни део Краљевине Србије, у Првом светском рату је била 

подручје на којем се одигравао четворогодишњни крвави Солунски, односно 

Македонски фронт. Доживела је велика разарања, катастрофалне  епидемиске болести, 

изгубила огроман број становништва.  
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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. Оснивањем  

педијатриских институција у  Македонији, уз помоћ Министарства народног здравља 

Краљевине СХС, Америчког црвеног крста и санитетских мисија америчких и 

шкотских жена и мисије Српски потпорни фонд, спашено је од сигурне смрти, 

неколико хиљада    несрећне деце.  

Амерички црвени крст, да би 

помогао здравствено угроженој деци, 

основао је у Струги дечји диспанзер 

у оквиру здравствене институције 

под именом Дезинфекциона станица. 

  Затим је уз помоћ 

Министарства народног здравља 

Краљевине СХС, Америчког црвеног 

крста и добротворне мисије " 

Болнице америчких жена" под 

руководством д-р Ете Греј, у  Велесу 

је пре  95 година, у новембру 1919 

године, основана прва педијатриска 

институција у историји педијатрије 

Македоније, дечја болница са 200 

постеља као засебна болничка 

установа, за подручје Македоније и 

ширег дела Јужне Србије. 

Дезинфекциона станица Америчког Црвеног крста у Струги    

   

Свој рад је започела у просторијама  двоспратне зграде српске војне болнице на 

пространој висини изнад Велеса.  

Отварањем прве дечје болнице у Велесу, затим дечјег оделења у Скопљу  

 и другим већим македонским градовима, почиње историјски период  развоја 

институционалне педијатријске  службе у Македонији. 



 

Дечја болница у Велесу 1919 године, највећа и најбоље 

опремљена болница у целој Југославији 3 
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 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  

Болница Леди Пеџет у Скопљу 1919 год. 

санитетски мајор у српској војсци.У Скопској болници д-р Марија  је радила до краја 

свога живота. 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 одлењем, 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 где је дуго 

радио као педијатар.  
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Једна од болничких соба 

 

Дечји диспанзер Америчког црвеног крста у Велесу 1919 год.5 
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Евелина Кавен  била   је креатор и реализатор Програма дечје заштите у Србији 1919.     

  Други лекар специјалиста педијатар из Македоније, био је д-р Милош 

Јаковљевић који исто тако као специјализант француске 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.      

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   Македонији. 

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. 



6 

 

Дечји дом „Ета Греј“ у Скопљу  7  
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У Штипу  на дечјој заштити, у периоду између два светскарата 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.  

Брига за дентално дечје здравље 8 

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.  
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