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Завод за здравствену за-
штиту радника Желе-
зница Србије обележа-

ва 130 година организованог 
железничког здравства у на-
шој земљи,  у време када срп-
ске железнице, уз пуну помоћ 
државе, успешно реализују 
процес модернизације, рефор-
ме и свеукупног напретка. У 
таквим условима, здравствена 
заштита железничара и чла-
нова њихових породица  доби-
ла је изузетно велики значај.

Пуних тринаест деце-
нија упоредо са развојем 
железничког саобраћа-
ја у Србији стварани су 

услови и за развој железнич-
ког здравства, да би Завод за 
здравствену заштиту радника 
Железница Србије постао да-
нас једна од најсавременијих 
и најквалитетнијих медицин-
ских установа у земљи.

Прва пруга у Србији из-
међу Београда и Ниша 

свечано је отворена за редован 
железнички саобраћај 15. сеп-
тембра 1884. године. Био је то 

почетак железнице на овим 
просторима, чиме је Србија до-
била важну улогу као велика 
саобраћајна раскрсница у овом 
делу Европе.На овај начин  Ср-
бија је испунила обавезу преу-

зету на Берлинском конгресу 
1878. године, да ће изградити 

пругу од Саве до турске, одно-
сно бугарске границе.      

Изградњом прве балканске 
железничке магистрале кроз 
Србију од Београда до Ниша 
оснивају се Српске железнице, 
које након подржављења 1889. 
године  постају Српске држав-
не железнице, на чијем се челу 
налазила Дирекција.

Упоредо с развојем желе-
зничког саобраћаја у Србији 
стварани су услови и за ра-

звој железничког здравства. 
Организовању железничке 
здравствене службе у Србији 
претходила је појава првих оп-

штих железничких, а затим 
и здравствених прописа. 

Први документ којим се 
регулише здравствена про-
блематика на железници сту-
пио је на снагу 1. децембра 
1886. године.  Био је то "Пра-
вилник о каси за помоћ", који 
је допуњен 1889. године. У то 
време при Железничком оде-
љењу Министарства грађеви-

на било је установљено и ме-
сто санитетског референта.

Настанком Српских држав-
них железница, 1889. године, 
формиран је и Одсек за са-
нитетску службу,  на чијем је  
челу био  др Ђорђе Петровић. 

Истовремено се организу-
ју лекарске службе и здрав-
ствена заштита на прузи и то 
према распореду тадашњих 
секција, чија су седишта била 
у: Београду, Нишу, Ћуприји, 
Врању, Пироту и Смедереву. 

Прве просторије Железнич-
ке амбуланте у Београду нала-
зиле су се у згради Железнич-
ке станице у Београду, где је 
почетком последње деценије 
прошлог века почела органи-
зована железничка здравстве-
на служба амбулантно-поли-
клиничког типа у Србији.

Здравствену заштиту у Ср-
бији међу првима, већ 1892. 
године,  организују нишки же-
лезничари. У импровизованој 
бараци на железничкој стани-
ци почиње са радом Железнич-
ка амбуланта у Нишу. Основа-

ли су је сами железничари, који 
су улагали средства за осигура-
ње, од чега су плаћани лекови и 
материјал. Први српски лекар 
који је радио у нишкој станици 
био је др Божидар Занифт, ин-
терниста-пуковник.

Током  19.  и почетком 20. 
века,  допринос железнице у 
ослободилачким ратовима 
на овим просторима био је 
непроцењив, нарочито у ева-
куацији рањеника са бојишта 
и у пружању прве помоћи. Во-
зови с том наменом – санитет-
ски возови – који су саобра-
ћали српским пругама све до 
1915. године, били су најбоље 
уређени међу возовима свих 
земаља учесница рата.

Ратови за ослобођење које је 
Србија водила од 1876. до 1878. 
године захтевали су добро ор-
ганизовану војску, а самим тим 
и санитет. За време Првог срп-
ско-турског рата војни  лекар 
др Лазаревић предложио је на-
челнику српског санитета да се 
организује стални воз са наро-
читим санитетским колима, у 
којима ће радити стајаћа војска 
са нижим чиновима обучена за 
транспорт рањеника.  Предлог 
је био прихваћен и тако  се у срп-
ском санитету први 

пут приступило организовању 
специјалних војних јединица 
за евакуацију рањеника.Тај воз 
сачињавала су специјално кон-
струисана запрежна кола која 
су постројена у колону, а у њима 
су се налазила по двоје носила 
за рањенике. 

Србија у моменту избијања 
ратних сукоба 1912. године рас-
полаже са три санитетска воза, 
који су добили своје формациј-
ске бројеве. Нишки лекар др 
Милан Петровић постављен 
је за командира "Санитет-
ског воза број један". Током 
1912. године њима је пре-
везено са бојишта 110 хи-
љада рањеника и да сва-
ки воз је прешао више од 
40.000 километара, током 
њиховог евакуисања.

Године 1912. због мо-
билизације мушкараца 
за балканске ратове, ду-
жност железничких ле-
кара први пут обављају 
српске лекарке. Од њих 
су најпознатије две: др Божена 
Бартош Михајловић  и  др Јеле-

на Јовановић.
Велика улога железничких 

санитетских возова и пожр-
твованост њиховог особља нај-
боље је истакнута речима про-
слављеног војсковође војводе 
Радомира Путника: ”Србија је 
у то време имала три армије, 
ја сам имао прилику и част да 
командујем и четвртом, а то 
је била наша железница”.

Завод за здравствену за-
штиту радника "Железница 
Србије" протеклих деценија 
пратио је све друштвене про-
мене и развој железнице, увек 
пружајући железничарима 
најквалитетнију, најстручнију 
и најбржу здравствену зашти-
ту. Педестих година прошлог 
века имао је у свом саставу и 
Железничку болницу у Бео-
граду.

Од 1990. године оснивањем 
Завода за здравствену зашти-
ту радника ЖТП "Београд" си-
стем железничког здравства 
у Србији постаје јединствен, 
а данас Завод послује као за-
висно друштво "Железница 
Србије" ад, са имовином која 
је стопроцентно у државном 
власништву.

ДО  ВРХУНСКЕ УСТАНОВЕ
РАЗВОЈ ОД САНИТЕТСКИХ ВОЗОВА 

Прва железничка амбуланта била 

је у згради Железничке станице 

Београд 1884.

Једно одељење Железничке 

болнице у Београду, 1963

Железнички санитетски воз 

за време рата 1913–1914.

САНИТЕТСКИ ВОЗ: Српска 
државна железница 1889.

Српску војску је помагала 
здравствена служба из инострантва

Први светски рат - Србија

10. Запослени у Железничкој 
болници Дедиње, 1952.

Рањеници, Битољ, 1916.

Унутрашњост санитетског воза 
који се враћа са фронта, 1913.

Вагон за флуорографисање, 1952.


