
Свјетски дан метрологије – 20. мај 2021. године 

Мjерење за здравље 

 

Свјетским даном метрологије се обиљежава потписивање Конвенције о метру коју су 

20. маја 1875. потписали представници седамнаест земаља. Конвенција је поставила 

оквир за глобалну сарадњу у метрологији, као и у њеним индустријским, трговачким и 

друштвеним примјенама. 

Тема Свјетског дана метрологије 2021. године је Мјерење за здравље. Ова тема је 

изабрана како би се створила свијест о важној улози коју мјерење има у здравству, а 

тиме и добробити сваког од нас. 

Брзина и озбиљност којом је вирус захватио популацију широм свијета почетком 2020. 

године приморала је владе да брзо одговоре. Од самог почетка појавили су се нови 

захтјеви за мјерењима, почевши од потребе за масовним тестирањем присуства 

вируса као и особина личне заштитне опреме. Развој вакцина зависио је од прецизне 

идентификације и мјерења сложених протеина и РНК молекула. 

Велика размјера ових захтјева промјенила је националне приоритете на свјетском 

нивоу. Метролошка заједница широм свијета била је укључена у рјeшавање актуелних 

изазова, и користећи стечено искуство из области метрологије бавила се нарочито 

сљедећим темама: 

- успостављање система за испитивање маски неопходних за личну заштиту, 

- допринос дизајну и испитивању нових респиратора неопходних у болницама, 

- идентификовање и бројање молекула вируса у узорцима теста, и 

- мјерење ефикасности дозе вакцине. 

Све ово је било могуће због већ успостављених техничких могућности за подршку 

многим мјерењима неопходним за заштиту и унапређење здравља која укључују: 

- развој међународних еталона свих врста за медицинске уређаје са мјерном 

функцијом, укључујући аутоматске уређаје за мјерење крвног притиска, офтамолошке 

инструменте и медицинске шприцеве, 

- поткрепљивање клиничких лабораторијских испитивања, осигуравајући да мјерења 

извршена медицинским термометрима буду у складу са међународно признатом 

температурном скалом, 

- обезбјеђивање прецизне дозе X зрака пацијентима током дијагностичке процедуре и 

- обезбјеђивање основе за прецизне дозе зрачења приликом лијечења канцера. 

Ово је омогућило да се искуство и могућности инвестиране у метролошке организације 

широм свијета у кратком временском периоду мобилишу и ангажују у рјешавању 

нових националних здравствених изазова. 


