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„Здравље није све,  
али без њега све је ништа.“

Сажетак
Корисно дејство природног фактора 

(те рмалне, алкално-салиничне, сумпоровите 
воде и климатски фактори) Рибарске Бање 
у лечењу коштано-зглобних, респираторних, 
генито-уринарних и кожних обо љења, при-
мећено је почетком XIX века (Хердер, Лин-
денмајер), мада постоје писани документи 
да је још палеобалканско становништво на 
рибарско-бањским термама са искуством 
из верске медицине обављало ритуално ле-
чење. Године 1834. урађена је прва хемијска 
анализа ових вода на Медицинском факулте-
ту у Бечу, а од 1847. године Рибарска Бања 
има лекара.

У Специјалној болници за рехабили-
тацију Рибарска Бања са успехом се лече 
посттрауматска стања, сви облици реу-
матизма, системске болести, неуролошке 
и кожне болести. Рибарска Бања због свог 
климатског фактора и природних сумпо-
ровитих вода и пелоида је врло погодна за 
лечење гинеколошких и хроничних плућних 
стања код деце.

У Рибарској Бањи од 2009. године лече 
се хронична обољења, као и највећи број 
урођених и стечених аномалија и постопе-
ративних стања природним пелоидом обо-
гаћеним зеолитом и водом Ри барске Бање, 
чиме је знатно побољшана понуда при-
родних лековитих фактора.

Summary
Beneficial effects of natural factors (ther-

mal, alkaline-saline, sulphurous water and cli-
matic factors) of Ribarska Spa in the treatment 
of osteo-articular, respiratory, genito-urinary 
and skin diseases, was noted at the beginning 
of the nineteenth century (Herder, Lindenma-
jer). There are written documents in which 
writes that paleobalkaln population used 
Ribarska Spa, and performed ritual treatment 
with experience in religious medicine. The first 
chemical analysis of the Ribarska Spa water 
was performed at the Faculty of Medicine in 
Vienna 1834. Ribarska Spa has a doctor from 
1847.

The development of physical medicine and 
rehabilitation, use its methods and techniques, 
the indisputable presence of natural factors, 
achieved excellent results in the outcome. Ap-
proximately 50% of patients were trained for 
work, and about 30% is equipped for everyday 
activities, as given to pathology and age struc-
ture is a remarkable result.

Key words: Ribarska Spa, natural factors, 
mineral water, clime.
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УВОД

Корисно дејство природних факто-
ра (термалне, алкално-салиничне, 
сумпоровите воде и климатски 

фактори) Рибарске Бање у лечењу кошта-
но-зглобних, респираторних, генито-ури-
нарних и кожних обољења, примећено је 
почетком XIX века (Хердер, Линденмајер), 
мада постоје писани документи да је још 
палеобалканско становништво на рибар-
ско-бањским термама са искуством из вер-
ске медицине обављало ритуално лечење.

Рибарска Бања има шест извора топле 
ми нералне сумпоровите и слабо алкалне 
са линичне воде (чија се температура креће 
од 32 Co до 56 Co), један извор хладне воде 
(16 C°) – који је једина акратопега на Бал-
кану, и један млаке сумпоровите воде (28,1 
C°).

Термоминерални извори Рибарске Бање 
вероватно су коришћени за терапијске и 
друге потребе још у IV веку кад је ту посто-
јало насеље и утврђење старих Римљана.

Једна легенда настанак купатила везује 
за доба царице Милице (XIV век), а темељи 
старог турског купатила, на којима је 1853. 
године изграђено новије купатило (по на-
редби књаза Александра Карађорђевића), 

указују на то да су их користили Турци за 
време своје владавине на овим просторима.

Прва анализа воде извршена је у Бечу 
1834. године, али тек од 1852. године, кад 
је Рибарску Бању посетио књаз Александар 
Карађорђевић, овом природном лечилишту 
придаје се већи значај. (Од 1847. године Ри-
барска Бања има сезонског лекара у јуну и 
јулу – први је био др Љубомир Радивојевић, 
чијом заслугом је и реновирано купатило, 
озидане каде и цео простор хигијенски уре-
ђен.)

Прекретница у развоју Рибарске Бање 
си гурно је 1900. година, када у Рибарску 
Бању долази професор Велике школе др 
Во јислав Ђорђевић да испита каква је бу-
дућност Рибарске Бање у погледу количине 
ми нералне воде, лековитости воде и шта би 
требало изградити од зграда за смештај и 
лечење. На основу овог истраживања Вра-
чарска штедионица је узела у концесију Ри-
барску Бању од државе и до 1912. године 
подигла више зграда за смештај које су тада 
изгледале као пренесене из центра Београ-
да. Године 1907. потпуно је реновирано ку-
патило које је у таквом облику радило све 
до седамдесетих година двадесетог века.

Архитектонску целовитост Рибарска 
Бања је добила између 1904. и 1911. године. 

Развојем физикалне медицине и рехаби-
литације и коришћењем њених метода и 
техника, уз неспорно деловање присутног 
природног фактора, постигнути су изван-
редни резултати у лечењу. Око 50% овде 
лечених пацијената је оспособљено за рад, 
а око 30% пацијената је оспособљено за 
вршење свакодневних животних активно-
сти, што, с обзиром на патологију и ста-
росну структуру пацијената, представља 
изванредан резултат.

Рибарска Бања данас има европски из-
глед и стога запажен углед у Србији и све-
ту.

Кључне речи: Рибарска Бања, природни 
фактори, лековита вода, клима.
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Године 1947. основано је среско предузеће 
– Бањско и климатско лечилиште Рибар-
ска Бања, од 1961. године је то Специјално 
лечилиште за долечење и рехабилитацију 
плућних болести; 1968. године је отворено 
и Одељење за физикалну медицину и реха-
билитацију, које од 1977. године функцио-
нише као Специјални завод за ортопедска, 
коштано-зглобна и дегенеративна обољења, 
а од 1992. године као Специјална болница 
за ортопедска, коштано-зглобна и дегенера-
тивна обољења (када је затворено и послед-
ње одељење за лечење плућних болесника). 
Од 2007. године је то Специјална болница 
за рехабилитацију Рибарска Бања са савре-
меним објектима и мединском опремом, 
стручним медицинским кадром и капаците-
том више од 500 постеља. Овај број се удво-
стручи у сезони коришћењем туристичких 
постеља у приватном смештају.

Ипак, све до Другог светског рата Рибар-
ска Бања је имала сезонски карактер. Више 
од две деценије после завршетка Другог 
светског рата, коришћена је само за одмара-
лиште и рехабилитацију плућних болесни-
ка. Тек 1967. године отворено је Одељење 
за физикалну медицину и рехабилитацију 
које прераста у модеран Завод за лечење и 
рехабилитацију оболелих од ортопедских, 
коштано-зглобних и дегенеративних обо-
љења „Рибарска Бања“.

Седамдесетих година прошлог века по-
дигнут је модерни хидротерапијски блок 
који се стално обогаћује новим садржајима 
и има модерне уређаје за кинези, електро, 
медикаментозну, термо, пелоидо, магнето, 
сонотерапију.

О болесницима брине тим лекара специ-
јалиста, физиотерапеута, медицинских се-
стара и помоћног особља.

Захваљујући огромном искуству и струч-
ности особља, Рибарска Бања је 2009. годи-
не постала наставно-научна база Медицин-
ског Факултета Универзитета у Београду.

Рибарска Бања је остала типично бањско 
лечилиште, које је одолело еуфорији ства-
рања тесних нефункционалних градова од 

разбокорених бањских насеља. Налази се 
на шумовитим огранцима планине Јастре-
бац у узаној долини, заштићена од ветрова, 
на надморској висини 540–620 m. Климат-
ски услови су врло повољни (клима субпла-
нинска, обиље озона са густим шумама хра-
ста и букве, средња годишња температура 
8,5 C°, лети 17,6 C°, зими -1,5 C°, годишње 
падавине 650 mm). Приликом хидрогеоло-
шких испитивања од 1969. до 1989. године 
начињено је осам бушотина. Утврђено је да 
је вода хипертермална (температуре 44 C°, 
а очекивана температура на 2000 m је 110 
C°), олигоминерална, сумпоровита, садржи 
мале количине гасова H2S и Н2, слабо ал-
кална и салинична, pH = 8,4 – 9 (класифика-
цијом по Quentin-у). По формули А. Л. Ко-
злова апсолутна старост воде је 1.872.500 
година и потиче из родопске хидрогеоло-
шко-тектонске јединице која, створена још 
у палеозоику, представља геолошки ембри-
он Балканског полуострва.

Приликом вредновања 45 бања Србије 
са становишта природних вредности (С. 
Николић „Бањска и климатска места Југо-
славије“, 1995. године) Рибарска Бања се 
нашла на четвртом месту. Данас је међу во-
дећим бањама Србије.

МЕТОД РАДА
У овом раду коришћена је стручна и 

нау чна литература Института и Клинике 
за рехабилитацију у Београду и Нишу и 
наша истраживања у Рибарској бањи, као 
и стручна литература наших наставника у 
обла сти балнеоклиматологије.

ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ 
МИНЕРАЛНИХ ВОДА И ПЕЛОИ-
ДА У БАЊАМА СРБИЈЕ СА ПО-
СЕБНИМ ОСВРТОМ НА РИБАР-
СКУ БАЊУ

У Специјалној болници Рибарска Бања 
са успехом се лече пострауматска стања, 
сви облици реуматизма, системске болести, 
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неуролошке и кожне болести. Рибарска 
Бања због свог климатског фактора и 
природних сумпоровитих вода и пелоида 
је врло погодна за лечење гинеколошких 
и хроничних плућних обољења (по чему 
је раније била позната), као и највећег 
броја урођених и стечених аномалија и 
постоперативних стања код деце.

Рибарска бања од 2009. године користи 
природни пелоид обогаћен зеолитом и 
водом Рибарске бање, чиме је знатно побо-
љшала своју понуду природних лековитих 
фактора.

Према Тасићу, Јањићу, Нешићу и сара-
дницима, за одређене болести постоје инди-
кације у бањама Србије.

Индикације по болестима органа (по В. 
Тасићу) су: болести желуца, болести црева, 
болести јетре и жучних путева, болести 
исхране, болести срца и крвних судова, 
болести бубрега и мокраћних путева, хро-
нични реуматизам, болести костију, згло-
бова и мишића, болести органа за дисање, 
хронична гинеколошка обољења, нервна 
обољења, кожне болести, дечија обољења.

Наводе се групе болести код којих је 
индиковано и коришћење вода Рибарске 
Бање. 

За болести црева индиковане су алкалне 
воде (Врњачка Бања), сумпорне воде (Ри-
барска Бања), радиоактивне топле воде 
(Нишка, Брестовачка и Сокобања).

За хронични реуматизам, болести костију, 
зглобова и мишића индиковане су сумпорне 
воде (Бања Ковиљача, Рибарска Бања, Кур-
шумлијска Бања...), хипертермалне во де 
(Врањска, Гамзиградска, Куршумлијска, 
Но во пазарска, Сијаринска Бања), радио-
акти вне термалне воде (Нишка Бања, При-
бојска Бања и Сокобања), слане воде (Стари 
Сланкамен), лековита блата (Бања Ко ви-
љача, Бања Кањижа, Бања Русанда – Ме ле-
нци, Рибарска Бања).

За болести органа за дисање индиковане 
су сумпорне воде (Бања Ковиљача, Ри-
бар ска Бања, Матарушка Бања), алкалне 
и муријатичне воде (Врњачка Бања, 
Младеновачка „Селтер“ Бања, Сијаринска 
Бања).

За хронична гинеколошка обољења инди-
коване су сумпорне воде (Бања Кови љача, 
Рибарска Бања, Матарушка Бања), топле и 
радиоактивне воде (Врањска, Јо шаничка, 
Нишка, Сокобања, Брестовачка, Ново-
пазарска Бања) и слане воде (Стари Слан-
камен).

За нервна обољења су индиковане гво-
жђе вите воде (Брестовачка, Врањска Бања 
и Бања Ковиљача), угљенокиселе ку пке (Бо-
гутовачка, Врњачка, Сијаринска Бања), 
диуре тичке воде (Бања у Бањској, Бре сто-
вачка, Врњачка, Новосадска јодна Бања, 
При бојска Бања), радиоактивне и тер малне 
воде (Брестовачка, Врањска, Нишка, При-
бојска, Сокобања), сумпорне воде (Бања 
Ковиљача, Рибарска, Куршумлијска, Ма-
тарушка бања) и алкалне воде (Буковичка, 
Врњачка, Сијаринска и Рајчиновића Бања).

За кожне болести индиковане су сумпо-
рне воде (Бања Ковиљача, Рибарска, Куршу-
млијска, Матарушка Бања), радиоактивне 
воде (Брестовачка, Прибојска Бања) и алка-
лне воде (Буковичка, Врњачка, Сија ринска 
Бања).

За дечија обољења индиковане су гво-
жђевите воде (Бања Ковиљача, Брестовач-
ка Бања, Врањска Бања), алкалне и слане 
воде (Буковичка, Младеновачка „Селтерс“ 
и Бања Стари Сланкамен) и сумпорне воде 
(Бања Ковиљача, Рибарска Бања, Куршу-
млијска Бања, Матарушка Бања).

Што се тиче постоперативних стања 
и повреда, дугогодишња искуства наших 
бањских места уз савремену физикалну те-
рапију указују да се најбољи резултати по-
стижу у следећим бањама: Рибарска Бања, 
Бања Ковиљача, Селтерс, Нишка Бања и др.

Контраиндикације су углавном исте за 
све бање, а то су: малигна обољења, акутна 
фебрилна стања, активна туберкулоза, де-
компензација срца, склоност ка крвављењу, 
епилепсија. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ЛЕЧЕЊУ 
У РИБАРСКОЈ БАЊИ

Анализе лечених у Рибарској Бањи врше 
се сваке године уз годишње извештаје, 
који претходе плановима рада. Повремено 
се раде и средњерочни и дугорочни 
планови развоја, док се реализација ових 
планова врши и данас. Поред савремене 
дијагностике (DXA, соно, електро уз 
РТГ кабинет и лабораторију) и терапије 
(где поред основних и традиционалних 
физикалних третмана, постоје и све апа-
ратурне процедуре савремене физикалне 
медицине), у Бањи функционише SPA це-
нтар са отвореним и затвореним базенима. 
Рибарска Бања данас има европски изглед и 
запажен углед у Србији и свету.

Претходни десетогодишњи период оби-
лује радовима наших стручњака на конгре-
сима физијатара и балнео-климатолога.

Овим радом је обухваћен период 1992–
1996. и 2006−2014.

Статистичком обрадом материјала до-
бијени су структурни подаци о коришћењу 
овог вида заштите, морбидитету, полу и ста-
рости болесника, дужини хоспитализације, 
врстама терапија и резултатима лечења.

У периоду 1992–1997. према радовима 
наших аутора (Д. Вељковић и сарадници) 
кон статовано је следеће:

· Годишње је у бањи хоспитализовано 
4.000–5.000 пацијената. Податке за амбу-
латно лечене пацијенте поуздано нема-
мо, мада је према процени овај број знат-
но мањи него последњих десет година.
· Највећи број болесника је упућен од 
стране лекарске комисије Фонда здрав-
ственог осигурања (65%); другу групу 
чине пацијенти који сами сносе трошко-
ве лечења (19%); значајан број предста-
вљају радници упућени од РО (11%), као 
и рањеници, избеглице и прогнана лица 
(5%).
· Број пацијената мушког пола је био 
знатно већи од броја жена, али се тај 
однос из године у годину мењао у корист 

жена, те је дошло до скоро потпуног 
изједначавања броја лечених мушкараца 
и жена.
· Дистрибуција болесника по старосној 
структури је веома хомогена за анали-
зираних пет година. Значајно је истаћи 
да су следеће четири групације биле 
најзаступљеније и то овим редоследом: 
41−50 година, 51−60 година, 61−70 го-
дина, 31−40 година, и оне чине око 
90% укупно лечених у свих пет година. 
Старосна група 21−30 година заступљена 
је у релативно ниском проценту (7−9%); 
старосна група 31−60 година, односно 
узраст зрелог радног доба, заступљена у 
највећем броју (55−65%). Број лечених 
из групе старијих из године у годину је у 
благом порасту (25−33%).
· Структура морбидитета хоспитализо-
ваних показује углавном стабилан про-
центуални однос у анализираних пет го-
дина. Најзаступљенија су посттраумат-
ска стања (44%), другу групу чине обо-
љења кичменог стуба (28%), трећу групу 
чине обољења коштано-зглобног систе-
ма, изузимајући кичмени стуб (13%), а 
затим следе обољења централног и пе-
риферног нервног система, церебрална 
парализа и друго.
· Структура болесника према трајању 
болести до доласка у установу је таква 
да доминирају обољења са дужим током 
трајања, односно хроничним током и 
секвелама обољења и повреда, што је у 
вези са старосном структуром болесника 
и морбидитетом.
· Просечна дужина трајања рехабилита-
ције је у 70−80% до једног месеца хоспи-
тализације, а потом у 10−15% један до 
два месеца хоспитализације. Дужи трет-
ман углавном је условљен социјалним 
разлозима (рањеници, избеглице и др.).
· У погледу врсте терапија доминантне 
су кинези и радна терапија (95−98% 
лечених), потом хидротерапија (85−89%), 
електро, магнето и термотерапија 
(55−65%), соно и механотерапија 
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(20−30%). Упоређујући податке о при-
мењеној терапији и исходу лечења, са 
сигурношћу се може тврдити да је мулти-
терапијски приступ у лечењу трауматских 
болесника допринео постизању свих 
ових позитивних ефеката.

У другом периоду од 2006−2014. године 
према радовима наших аутора (Т. Матејевић 
и сарадници) извршена је детаљнија 
анализа свих параметара са упоређењем 
из претходног периода. Основни подаци су 
дати у Табели 1.

Према овим подацима посматрани пери-
од карактерише двоструко већи број стаци-
онарно лечених (8.000–10.000). Ако се 2006. 
година узме као базна (индекс = 100), онда 
се запажа стални тренд раста (индекс 113–
125). Подаци за прво полугодиште 2014. го-
дине указују да је индекс раста нешто нижи 
(45,8). Међутим, из досадашњег искуства 
смо уверени да ће овај индекс бити у трен-
ду досадашњег раста, због највећег прили-
ва пацијената у летњим месецима.

Број дана стационарног лечења се 
годишње креће од 130.000 до 160.000 са 
сталним растом. Индекс раста је увећан до 
2012. године, а од тада опада што је резултат 
промене политике слања пацијената преко 
Фонда здравственог осигурања услед 
недостатка финансијских средстава. 
Посебан проблем представља ограничавање 
слања пацијената на постоперативно лечење 
и лечење реуматских обољења из других 
региона, који су се ограничили само на 
примену физикалне терапије, у недостатку 
природних балнеолошких фактора.

У укупном броју лечених преовлађује 
женска популација (око 60%), чиме се пот-
врђује констатација из претходног пе риода.

Пораст лечења дечијих обољења, за које 
је Рибарска Бања са својим природним 
факторима изузетно корисна, заустављен 
је административном одлуком Републичке 
здравствене инспекције уз образложење 
да недостаје дечији физијатар. Ових ка-
дрова нема нигде, изузев у институтима и 
клиникама већих градова у Србији.

У погледу структуре стационарно 
лечених према категоријама осигурања, 
ситуација се знатно променила. Док су на 
почетку овог периода (2006) пацијенти 
упу ћени од стране Фонда здравственог 
оси гурања и оних који сами финансирају 
своје лечење, чинили подједнак број (44% 
и 45%), на крају овог периода (2013) Фонд 
учествује знатно мање (30%), а приватници 
знатно више (61%). Учешће РО у структури 
лечених се није битно изменило (10% и 
8%), као и учешће војних осигураника 
(0,8% и 1,2%).

Табела 1. Исписани пацијенти (2006 – 2014) у Рибарској Бањи.
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Структура лечених према старости се 
нај више подударала са оном из претходног 
пе риода у коме доминирају радно активно и 
старо становништво.

Структура лечених према болестима 
се унеколико изменила због природних 
околности, јер нема више рањеника који су 
врло успешно лечени у овој институцији, 
о чему сведоче резултати оспособљавања 
за свакодневне активности, а често и изле-
чења. Насупрот овоме, бању све више запо-
седају системска обољења код којих се кон-
статују само побољшања физичких и мен-
талних активности.

У погледу структуре пружених услуга, 
ситуација се знатно изменила увођењем 
нових метода (ласер, trans-wave и магне-
тотерапија, хоризонтална и други облици 
електротерапије, знатно већи број примене 
електрофорезе одговарајућих лекова...) 
поред стандардних метода кинези, радне 
и хидротерапије. Нова варијанта лечења је 
примена биолошки природног пелоида са 
ових простора, који је доказано средство у 
лечењу реуматских и неуролошких болести.

Резултати лечења, као и у претходном 
периоду, врло су импозантни, о чему 
сведоче не само наши извештаји, већ и 
сви они који су имали прилике да се у 
ово увере у условима које им савремена 
физикална медицина и балнеотерапија 
пружа у Рибарској Бањи. И даље је преко 
50% пацијената оспособљено за рад, а око 
30% је оспособљено за вршење редовних 
свакодневних животних активности, што 
је, обзиром на патологију и старосну 
структуру, изванредан резултат.

ЗАКЉУЧАК
Рибарска Бања је позната још из римског 

периода. Она је данас развијено лечилиште, 
које делатност заснива на природним 
факторима и примени савремене терапије 
физикалне медицине и рехабилитације. 
Индикације за лечење у Рибарској Бањи су 
широког спектра. Пацијенти су оба пола 
подједнако и свих животних доба. Годишње 
се у овој бањи лечи око 8.000 пацијената.
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