„Шта ћете ви, као политичка партија која се бори за добробит свих грађана Србије
конкретно урадити, уколико уђете у Парламент, после избора да се побољша третман
трудница и породиља у Србији и да порођај буде достојанствено, а не трауматично
искуство за жене?“

Поштовани пријатељи,
Желимо најпре да вам се захвалимо на постављеном питању. Као што знате, темељ политичког
деловања Српског покрета Двери је брига о породици, што се јасно може видети у нашем
програму. Сматрамо да је највећи проблем са којим се ово друштво суочава проблем
демографске катастрофе која нас је задесила. Узроци томе су бројни, а ваша анкета је указала на
веома важан фактор који томе доприноси, лоше услове у нашим породилиштима.
Обзиром да је Српски покрет Двери заузео чврст став да свака одлука од друштвеног значаја мора
бити сагледавана кроз призму бенефита за наше породице, сматрамо да неопходна реформа
здравственог система и улагање у здравствене установе мора почети тамо где је породицама
најпотребније, а то су породилишта, гинеколошке клинике, педијатријске клинике и Домови
здравља. Дакле, средства која се опредељују из буџета Републике Србије за обнову и унапређење
услова боравка и лечења у здравственим установама желимо да усмеримо најпре ка наведеним,
за породице најзначајнијим установама.
Друго, преко Министарств здравља, Одбора за здравље и породицу Скупштине Србије, Српске
лекарске коморе, Српског лекарског друштва и других релевантних институција и организација
желимо да публикујемо нове Стандарде организације рада у породилиштима који ће бити
обавезујући за сва породилишта у Србији. Они ће поставити протоколе о раду лекара, бабица и
осталог медицинског и немедицинског особља, услове које установа мора да испуни
(опремљеност, капацитет, систематизација радних места итд) да би уопште могла да буде
породилиште, критеријуме за унапређење стручности лекара итд. Ради праћења имплементације
и даљег унапређења нових стандарда захтеваћемо формирање посебне радне групе при
Министарсту здравља.
Тражићемо да све услуге везане за трудноћу и порођај буду бесплатне, као што су епидурална
аналгезија, присуство оца приликом порођаја, помоћно саветодавно особље (које би помагало
бабицама и лекарима у пружању пажње и неге трудницама и породиљама), постпорођајне
службе за помоћ породиљама итд.
Ради стварања што већег комфора за труднице и заштите њихове приватности, неопходно је наћи
начин да се труднице прегледају и трудноће одржавају у приватним здравственим установама,
наравно у оквиру строгих критеријума, а да трошкове тих прегледа сноси Фонд здравственог
осигурања.

Покренућемо националну промоцију мајчинства, очинства, породице и лепоте детета у
пренаталном периоду. У Србији коначно породица мора бити на првом месту, а то није могуће све
док труднице и мајке не поставимо у центар наше бриге.

др Немања Зарић
Члан Председништва СП Двери
Савет за породицу и социјална питања

