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ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
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ПРИМАРИЈУС ДР НОВАК ВУКОЈЕ, ПОСЛЕДЊИ СРБИН С ПУКОВНИКОМ ГАДАФИЈЕМ

Оперисао предсједнике и
најбогатије људе Црне Горе

О

перисао сам најбогатије људе Црне Горе,
министре, политичаре,
спортисте, глумце, и чак четири
шефа држава, међу којима и либијског предсjедника Моамера
ел Гадафија, коме сам ријешио
проблем са хркањем, реченица
је којом за „Дан” академик Европске академије наука, примаријус др Новак Вукоје креће
причу како је људе ослободио
хркања, болести од које пати
скоро двије и по милијарде људи
на планети. Овај љекар је недавно поново био у жижи јавности
када је у својој ординацији у
Петроварадину једној дјевојци
из Новог Сада из синуса „извукао” нешто налик стоноги или
гусјеници. Један од најеминентнијих стручњака у области ОРЛ,
посебно из медицине сна, током
своје завидне каријере дуге 30
година био је и у санитетском
обезбјеђењу предсједника Тита,
члан љекарске екипе на снимању филма „Врхови Зеленгоре”, а савјетовао је и познате
свјетске и домаће глумце и политичаре. На језеру Тиквара,
пише књигу посвећену сусретима са државницима и бројним
другим угледним личностима,
естрадним и филмским звијездама, спортистима, министрима, тајкунима, криминалцима,
хашким оптуженицима...
●Пионир сте у много чему...
– Да, и то у неколико ствари
што се тичу медицине, а највише сам поносан на област „медицина сна”. Човјек осам сати
спава, осам одмара, а осам ради. Уколико му искључите или
скратите сан, можете да претпоставите како тај дан функционише на послу. Ушао сам у
тај глобални проблем, присутан
у цијелом свијету, без обзира на
расу, пол, узраст, а то је бучно
спавање и хркање. Знате и сами какви сте устали када сте
ноћ провели са неким ко бучно
спава, ко растура, то је као да
вам метро пролази кроз спаваћу
собу. Ухватио сам се у коштац
са хирургијом, да ријешим тај
проблем, на један модернији,
савременији начин, а то значи са
једном мањом интервенцијом,
да постигнем много већи успјех
него што се ради са класичним
и великим операцијама које су

ризичне.
●Нису Вас баш у старту разумјеле колеге – главешине?
– Прво предавање на ову тему
сам одржао 1987. године у Београду, док сам радио у Војној
болници у Сарајеву. Професори,
иначе шефови клиника из првих
редова су се смијали. Њима је
та тема била више шала и подсмијех него озбиљна. Послије
су многе од њих љубавнице доводиле код мене да их ријешим
тог проблема.
● А ко је био првјенац на
операционом столу лишен
хркања?
– Дуго сам размишљао и први сам у бившој СФРЈ који је
урадио операцију код пацијента који је патио од ноторног хркања и прекида дисања током
спавања. Након тога услиједио
је низ операција док нисам дошао до једне модификације.
Ту модификацију сам извео на
једној младој дами из Загреба
која је плијенила мушке уздахе, толико је била лијепа, али
не и властитом супругу. Он се
због њеног хркања иселио прво
из кревета, у једну, па у другу
собу, па на други спрат, толико
је растурала да он није могао да
спава. Рекао је: „Не знам шта да
радим, не могу да спавам колико хрче, убићу се, а волим је
много”. Она је била погодна да
нешто предузмем. Размишљао
сам шта да урадим... Уклопио
сам три интервенције у једну
и са тим захватом јој ријешио
потпуно проблем. Када сам
добио награду од међународног
жирија, као знак признања за
ову врсту хирургије, један члан
који је и члан Европске академије Борда за медицину сна је
рекао: „Тридесет година оперишем овакве пацијенте, а гледајте чега се сјетио један српски
хирург! Уклопио је три наше
интервенције и једним потезом
ријешио овај наш проблем! Ја
му од срца честитам”.
● Ви сте се ухватили укоштац са бољком двије и по милијарде хркача на планети?
– Толико има активних хркача, а још толико људи који живе
са њима и пате. Не знате коме је
горе. Жале ми се више они који
живе са хркачима, јер не могу
ока да склопе, а хркачи не чују

Др Новак Вукоје

Академик САИН и војни љекар
Академик САИН (Српска академија изумитеља и научника)
др Новак Вукоје је рођен у Сечњу, у средњем Банату 1947.
године. Поријеклом је из кршевите Херцеговине одакле су
му родитељи доспјели у равни Банат, са „осмом офанзивом”.
Студије медицине завршио је на Универзитету у Сарајеву
1972. године гдје је понио Златну значку Универзитета за одличан успјех у студирању. По завршетку специјализације из
оториноларингологије до рата је радио у Војној болници у
Сарајеву. Магистрирао је 1980, а звање примаријуса добио
је 1990. године. Од 2008. је члан Српске и Руске академије
иновационих наука. Рат га је затекао на ВМА у Београду, гдје
је био на усавршавању, а одатле је прекомандован на ВМЦ у
Новом Саду који је напустио почетком 2010. године, послије
35 година проведених у Војсци.

себе. То је глобални проблем.
● На операционом столу
сте имали од предсједника до
радника?
– Да. Предсједника четири
државе, међу њима је Гадафи.
Пред операцију је рекао: „Цијела Либија стрепи преда мном, а
ја стрепим пред једним српским
хирургом”. Био је врло отворен.
Гадафија сам видио 4.11.2010.
године и био сам последњи Србин који га је видио живог. И,
ето, након тог позива с друге
стране жице каже неко: „Овдје
савјетник у влади, докторе,
хоћете ли да ме примите, а да
не буде никога”. Долази џипом,
а мени непознат. Кажем му да
знам скоро све савјетнике, да
су скоро сви прошли кроз моју
ординацију, а он ми узврати: „Ја
сам савјетник Свјетске владе у
сјенци”. Види моје слике са Гадафијем и пита ме када сам био
код предсједника Либије... Кажем му када сам ишао у контролу, а он ми рече: „Нас троје из
Свјетске владе смо били послије
Вас и рекли (Гадафију): „Узми
пара колико хоћеш, води кога
хоћеш и изабери земљу у којој
ћеш да живиш”. Гадафи нам је
рекао: „Ја сам на власт дошао
са револуцијом и отићи ћу са
револуцијом”.
● А из Црне Горе?
– Они најбогатији били су код
мене да их ријешим хркања, па
министри... Имена не могу да
помињем.
● Свијет данас користи Ваше методе?
– Примјењују их хирурзи у 36
земаља. Објавио сам више радова у Европи и Америци, одржао
бројна предавања на свјетским,
европским и међународним конгресима. Детаљно сам описао
интервенцију на ресици и непцу, а ја их не одстрањујем. То
се раније сјекло, а ја превијем
као палачинку, и све остаје на
свом мјесту.
● И у другим областима сте
предњачили?
– Пионир сам радио-таласне
хирургије у Србији, која је модернија од ласера, јер сам прве
операције почео на глави и врату. То сам положио у Америци,
имам сертификат. Послије је
Америка мене плаћала да држим предавања и обуку по окол-

ним земљама. Имам допринос
и у томе што сам први који је
код шума у уху дао инјекцију
кроз бубну опну да га угасим.
Од шума пате бројни људи, то
је врло комплексан проблем,
доводи људе до нервозе, сталне
напетости. Није лако бити први у нечему, јер ако не будете
успјешни, онда сте подвргнути
бројним критикама.
● Прије двије године имали
сте невјероватног пацијента с
израслим рогом?
– Да, код мене је дошао човјек
коме је из врата израстао рог дуг
12.5 центиметара. Човек је дошао и рекао да се одлучио најзад да уклони тај рог јер више
није могао ни да гута, једе, ни
да спава, а трпио је и страшне
болове... Ово је сигурно случај
за Гиниса, то је највећи људски
рог икада виђен, нешто невиђено до сада у историји медицине.
Била је врло ризична операција,
али смо успјели. Никада се раније са овако нечим нијесам
сусрео у каријери. Овог човјека
сам ослободио тешког терета и
страха за живот који је „вукао”
годинама. Ради се о раритету у
медицини и по величини и локацији. Наиме, рогови на људском
тијелу некада су представљали
чудесну збирку људских ријеткости и неки су ушли у анале
свјетске медицине, али никада
ниједан није био ове величине и
на овом мјесту. Описани су најчешће на челу. Дешавало се да
сами отпадају, па опет на истом
мјесту израсте нови рог. Узрок
њихове појаве је загонетан, помињу се ожиљци, опекотине,
брадавице, излагање сунцу, вируси, сви као предиспонирајући
фактори.
● Управо сте добили награду Европске академије наука
која носи име по њеном оснивачу - „Петар барон Рајачић”...
– Мени значи много ово признање, а иначе сам 2017. добио
четири награде. И то од Српског
лекарског дрштва, а то је велика
награда, да ме сви љекари цијене. Затим сам добио награду
од Технике Војводине и моја
ординација је добила диплому
као ординација од повјерења на
коју нико никад није имао приговор.
М. ЊЕГУШ

НА СВЕЧАНОЈ СЈЕДНИЦИ ОБНОРа
НОРа 1941
1941––1945. ПОДГОРИЦА ДОДИЈЕЉЕНА ПРИЗНАЊА И ЗАХВАЛНИЦЕ

Повеља о трајној сарадњи са Требињем

На свечаној сједници ОБНОР-а
1941–1945. Подгорица, обиљежене
су 73 године од ослобођења главног
града, уручена признања заслужним
појединцима и организацијама и потписана Повеља о трајној сарадњи са
СУБНОР-ом Општине Требиње. На
сједници је предсједник градске борачке организације Радојица Радојевић поднио извјештај о раду за 2017.
годину и правце дјеловања за наредну
годину и напоменуо да од оснивања баштине снажну мисију развоја свијести
код нових генерација о потреби јединства међу народима и народностима и
држава бивше Југославије. Уручена
су признања и захвалнице за 2017. годину: за допринос и реализацију програмских циљева ОБНОР-а Подгорица,
захвалнице су уручене СУБНОР-у Општине Требиње, ресторану „Кристал”
и члановима Радоју Радојевићу и Ђоку Ђољевићу. Признања за допринос
у афирмацији рада организације и очувања изворних принципа славне НОБ

Славко Шањевић

Код споменика

додијељена су Милораду Поповићу и
Мирку Цицмилу члановима Управног
одбора ОБНОР-а Подгорица и Саву
Мијушковићу, члану Скупштине ОБНОР-а Подгорица. Посебно признање СОБНОР-а Црне Горе, додијељено
је предсједнику ОБНОР-а Мојковац
Милији Станићу. Након уручивања
признања и захвалница, предсједници
ОБНОР-а 1941-1945 Подгорица Радојица Радојевић и СУБНОР-а Општине
Требиње Славко Шањевић потписали
су Повељу о трајној сарадњи и побратимству. Свечаној сједници, претходило је полагање вијенаца и цвијећа на
споменику Партизану борцу на Горици, гдје су присуствовале делегације
СУБНОР-а Пријепоља и Требиња, те
ОБНОР-а 1941-1945. Херцег Новог,
Котора, Будве, Бијелог Поља, Берана,
Тивта, Даниловграда и Мојковца, делегација војних пензионера Црне Горе,
као и делегације политичких странака
СНП Црне Горе и Југословенских комуниста Црне Горе.
С.Р.

