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Тема редни број 5:
Београд, 22.05.2008.
Могућности вештачења стреса и процена ризика стреса
Даме и господо, уважени научници, правници, представници
информисања – сви присутни на овом мултидисциплинарном састанку, у
име организатора Секције ургентне медицине Београда и Српског
лекарског друштва, а у своје име и у име Удружења судских вештака
Београда све Вас срдачно поздрављам и желим доброг расположења,
крепког здравља и дуговечности.
Обрадовала ме је вест када сам добио обавештење и позив да
присуствујем овом мултидисциплинарном састанку.
Користим прилику да Вам се захвалим на позиву и организацији на
тему «СТРЕС».
Удружење судских вештака Београда започело је обрађивати једну
од тема «Могућност вештачења стреса», актуелних данас у Србији, да се
стручна саветовања обједине, а касније објаве у зборницима и тако
постане традиција.
ОСВРТ НА ТЕМУ
I.

Стручно саветовање о могућности вештачења имало би за циљ
појаснити судским вештацима и судијама могућности
вештачења стреса као врсте нематеријалне штете, изражене у
новцу.

II.

Сви активни чланови УСВБ су били позвани да се активно
укључе, с описом властитих искустава и начином решавања
предметне проблематике.
Ова тема и проблематика тренутно побуђује огроман интерес.

III.

Дати смернице за решавање других проблема везаних уз тему
«СТРЕС» који нису решени законом, а појављују се у пракси како
би се уједначили критерији и повезала сарадња између вештака
+ лекара + правника, та сарадња ће нам нарочито бити потребна
по уласку у Европску унију.

IV.

Аутор стални судски вештак за економско-финансијску област
Миладин Кнежевић председник УСВБ (моја маленкост),
припремио је прелиминарну анализу и одабир података
укључујући нужно разматрање и укључујући предвиђање као
једно од основних начела проценитељског посла, а реч је о
ПРОЦЕНИ РИЗИКА СТРЕСА».
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V.

Коначан резултат могућности вештачења стреса не може бити
обрачун, математика већ вредност одређена на знању, искуству
и вештини.

VI.

Могућа методологија обрачуна вештачења стреса, а то су:
• приходи у посматраном периоду (стопа прихода) оперативни
добитак;
• број година живота према статистичким таблицама
(очекивано трајање живота);
• процена стопе ризика стреса (ниска, умерена, висока);
• контролна листа извора информација о здравственом стању;
• контролна листа фактора ризика.

ЗАКЉУЧАК
Питања о стресу и о могућностима вештачења стреса вероватно неће
бити брзо решена, али конкретна питања могуће је решити и
препорукама и закључцима до доношења детаљних правних прописа.
На крају, у име УСВБ свима Вама желим успеха у стваралачком раду и
још постизања већих успеха.

Хвала на пажњи.

