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DILS

: a

Diabetes
mellitus.

( ).

“ - DILS који се финансира из кредита
Светске банке.

У организацији Републичке стручне
комисије за израду и имплементацију водича
добре клиничке праксе Министарства здравља
Републике Србије и Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије (АЗУС), уз
подршку пројекта „Пружање унапређених
услуга на локалном нивоу“ –
Министраства здравља, у 2012. години
израђено је девет нових националних водича
добре клиничке праксе неуризматска болест
трбушне аорте, oбољења каротидних артерија,
aкутна и хронична обољења вена, рак дојке, рак
колона и ректума, рак грлића материце, срчана
слабост, хронична бубрежна слабост,

Водичи су израђени са циљем да помогну
здравственим професионалцима да уоче,
процене и примене информације, искуства и
ставове о најбољој медицинској пракси.
Основни критеријум за одабир тема водича
била је висока стопа обољевања и смртности у
Србији, односно проблеми идентификовани
студијом „Оптерећење болестима у Србији“.
Многе светске студије потврдиле су да се уз
помоћ водича заснованих на доказима постижу
бољи исходи лечења.

Водичи добре клиничке праксе су
систематски развијани докази који треба да
помогну пружаоцима и корисницима
здравствених услуга у доношењу најбоље
могуће одлуке за третирање одређених
клиничких стања. Водичи су намењени пре
свега лекарима, као помоћ у раду, али
истовремено водич је транспарентан и
доступан пацијенту који више није пасиван
посматрач у процесу здравствене заштите, већ
добро информисан и активан учесник у
споственом лечењу.
Значајне функције водича:

Одржавају и подржавају филозофију и
читав покрет медицине односно
здравствене заштите засноване на
доказима

Омогућавају да се држи корак са брзим
научним развојем и обезбеђују сусрете
науке и праксе, односно ефикасности и
ефективности

Помажу у доношењу одлуке

Смањују варијације у пракси

Служе као инструмент начињен од
с т р а н е п р о ф е с и о н а л а ц а з а
професионалце а који помаже да се
редукује неизвесност у медицинској
пракси

Водичи добре клиничке праксе
доступни су на Интернет презентацијама
Министарства здравља Републике Србије
( и Агенције за
акредитацију здравствених установа Србије

Израда и имплементација водича добре
клиничке праксе представља једну од
многобројних иницијатива које Министарство
здравља предузима у погледу сталног
унапређења квалитета здравствене заштите и
безбедности пацијента уз активности попут
акредитације здравствених установа, увођења
клиничких путева, континуиране медицинске
едукације. Израда водича подржана је у оквиру
активности пројекта Министарства здравља
„Пружање унапређених услуга на локалном
нивоу

·

·

·

·

·

www.www.zdravlje.gov.rs)

www.azus.gov.rs

ДЕВЕТ НОВИХ НАЦИОНАЛНИХ ВОДИЧА
ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ У 2012. ГОДИНИ
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАКА
ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

П р о ј е кат „ П од р ш ка у в о ђ е њ у

Националног програма за скрининг на рак

дојке, грлића материце и дебелог црева“

отпочео је у фебруару 2011. године са циљем да

пружи подршку Министарству здравља и

здравственом систему Србије за успостављање

свеобухватних и дугорочних скрининг

програма за рано откривање рака дојке, грлића

материце и дебелог црева. Пројектом је

предвиђено унапређење већ постојећих

кадровских и техничких капацитета и њихово

интегрисање у целовит, организован и одржив

систем за даљу обуку кадрова и практично

изводјење скрининг програма.

У Србији је колоректални карцином

други по учесталости, а сваке године умре око

2600 особа.

Најзначајнији фактори ризика су године

старости (преко 50 година), породична историја

обољевања од карцинома дебелог црева, раније

дијагностиковани полипи дебелог црева, као и

неке запаљенске болести црева.

Најчешће се карцином развија из

промена које се називају полипи (мали

доброћудни тумори), који се јављају на

слузници дебелог црева, споро расту и неки од

њих се након дужег периода „мењају“, односно

долази до промене њихове структуре и

настајања малигног тумора. Карцином не

настаје из свих полипоидних промена. Ризик је

променљив у зависности од њихове величине и

хистолошке грађе, а за настајање карцинома

неопходан је вишегодишњи процес (5-15

година). За то време, они се могу утврдити

применом метода раног откривања, а затим

уклонити како би се спречио развој карцинома.

Скрининг подразумева примену тестова

код здравих особа у циљу откривања промене

које претходе настанку рака или рака у раној

фази.Као скрининг тест користи се преглед

столице на присуство голим око невидљиве

крви (тест на скривену крв у столици - енг.

Узроци се узимају из једне или три

узастопне столице након чега се тестови носе

лекару који тумачи резултате теста. Тест се

спроводи једном годишње. Овим тестом се

открива да ли у столици постоје трагови крви

који могу бити последица различитих обољења,

укључујући полипе и туморе дебелог црева.

Особе код којих је тест позитиван тј. код којих се

открије присуство крви у столици, упућују се на

колоноскопију како би се отркрио узрок

крварења.

Сваки грађанин који има од 50 до 69

година добиће позив од свог изабраног лекара

да преузме и код куће обави тест раног

откривања присуства крви у столици, а затим по

потреби биће упућивани на колоноскопски

преглед. Скидањем бенигних промена би се

завршило лечење, а даље би такви пацијенти

били редовно праћени од стране

гастроентеролога. Скрининг тестом полипи се

могу открити и потом уклонити пре него што у

њима настану злоћудне промене. Скрининг

тестом се, такође, може открити и рак дебелог

црева у раној фази када су шансе за излечење

одличне

Колоноскопија подразумева преглед

дебелог црева увођењем савитљивог апарата

(колоноскопа) кроз анус. Уколико лекар уочи

промене слузнице, може кроз радни канал

апарата узети биопсије за патохистолошку

анализу, а наравно могуће су и терапијске

процедуре: заустављање крвављења и

одстрањивање полипа.
Др Татјана Радаковић

Гастроентеролог

Fecal

Occult Blood Test).
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Шта је скрининг?

Методологија скрининга
мамографска јединица

Шта је циљ скрининга?

СКРИНИНГ је програм раног
откривања болести.

Скрининг мамографија је програм
мамографског снимања дојки код здравих жена
старости 45-69. године живота једанпут на
сваке две године.

З а х в а љ у ј у ћ и о р г а н и з о в а н и м
програмима раног откривања болести тј.
скрининга код здравих жена одређене старосне
доби омогућило би се откривање рака дојке у
раној фази, висока шанса за излечење, примена
поштедних хируршких интервенција, бржи
опоравак, смањене инвалидности, бољи
квалитет живота и смањење трошкова лечења
болести.

Обавезна мамографска снимања као део
скрининг програма се спровод у САД и у
земљама ЕУ као законска обавеза по позиву. У
Србији је 2010. године покренут пројекат
„Унапређење скрининга и превенција рака
дојке“, а сам скрининг рака дојке подразумеваће
позивање здравих жена старости од 50 до 69
година које треба да буду подвргнуте
мамографском снимању дојке једанпут на сваке
две године.

Скрининг програм ће се спроводити на
територији Републике Србије у виду
организованог децентрализованог
програма.
Циљна група здравих жена од 50 до 69
година се идентификује преко базе
података опште праксе дома здравља
Позиви ће се вршити телефонским
путем.
Тестирање подразумева мамографски
преглед који спроводе едуковани
кадрови.
Мамографске налазе читају два
едукована радиолога независно.
У случају позитивног налаза пацијент се
упућује на даљу дијагностику и обраду и
лечење по процедури.
У случају негативног налаза наставља се
режим контроле на две године.
Саопштење резултата скрининга се мора

спровести најкасније у року од три недеље. Да
би скрининг програм био успешан потребно је
да се одазове више од % позваних жена.

Највећи проблем наше земље је био
мали број мамографских апарата и недостатак
едукованих радиолога који знају да читају
мамографске налазе. За овај пројекат Србија је
добила средства од владе Јапана и ИПА
финдова ЕУ, а део средстава је издвојен из
Министарства здравља Србије.

Уочавајући овај проблем као један од
приоритетних , Министарство здравља
образовало је Републичку стручну комисију за
рак дојке чији је задатак да сачини програм
скрининга у Србији.

Након ана лизе епидемиолошке
ситуације рака дојке и постојећих ресурса и
организације здравствене службе у Републици
С р б и ј и , а у з у ва ж а ва њ е п р е п о ру ка
међународних стручних асоцијација ,
Републичка стручна комисија је израдила
предлог националног програма скрининга рака
дојке.

П р е д у с л о в з а о р г а н и з а ц и ј у и
спровођење скрининга у Здравственој установи
је и адекватна опрема –
која подразумева адекватан мамографски
апарат, обучене лекаре радиологе и рендген
техничаре.

Општа болница „Ђорђе Јоановић“
Зрењанин располаже адекватном опремом која
подразумева мамографски апарат – донацију
ЕУ, едуковане радиологе (два) који су прошли
адекватну едукацију и присуствовали семинару
едукације о скринингу, едуковане радиолошке
техничаре, а планирана је континуирана
едукација за радиологе и радиолошке техничаре
на Институту за онкологију у Сремској
Каменици. У плану је набавка и ултразвучног
апарата и опреме за биопсије.

Основни циљ програма скрининга је
откривање рака дојке у почетном стадијуму код
већег процента жена него што је то данас случај,
чиме ће се смањити стопа смртности жена од
рака дојке.
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАКА ДОЈКЕ
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Специјални циљеви програма:

Податак да годишње у Србији оболи
од карцинома дојке око 4000 жена, а око 1600

пацијенткиња не добије битку са овом

болешћу каже да је скрининг неопходан.

Посао организовања и спровођења је тежак и
дуготрајан, али мора се почети.

Едукујте себе да бисте помогли другима.

МОЈЕ ДОЈКЕ СУ ОК, А ТВОЈЕ? – провери
самопрегледима, клиничким прегледом код
едукованог клиничара, уради ултразвучни
преглед ...

-

-

-

.

подизање свести жена о значају
редовних прегледа и информисање о
значају скрининга
урадити преглед бар 50 и више % жена
циљане популације
обезбеђивање адекватног лечења жена
са позитивним резултатом

Др Драгица Тољага
Радиолог
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Инциденца обољевања од карцинома
грлића материце у Србији је око 1400 жена.
Годишње око 500 жена умире од рака грлића
материце.Учесталост рака грлића материце у
Србији је 24,3 случаја на 100 000.
Развој рака грлића материце траје доста дуго
(некад и 10 и више година), а током његовог
развоја грлић материце је до ступан
гинеколошким прегледима, па се промене
уколико се открију правовремено могу успешно
лечити још у раној фази. Зато је важност
скрининг програма огромна.
Министарство Здравља Републике Србије је
именовало посебну Радну групу за превенцију
рака грлића материце чији је задатак био да
сачини Национални програм за превенцију рака
грлића материце. Радна група уважавајући
препоруке СЗО, анализирајући скрининг
програм за превенцију рака грлића материце
других земаља, користећи искуство Пилот
програма у Браничевском округу сачинила
Програм који треба да омогући почетак
скининга рака грлића материце у нашој земљи.
Овај програм је усвојила Влада Републике
Србије.

Циљеви националног програма
ОПШТИ ЦИЉ: Смањење инциденце и

смртност жена од рака грлића материце у
Србији.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
-Подизање свести жена о значају редовних
гинеколошких прегледа и раног откривања
промена грлића материце и информисање о
значају скрининга.
-обезбеђивање подршке Националном

Програму на државном нивоу
-дефинисање улоге установа на свим нивоима
здравствене заштите у превенцији и лечењу
рака грлића материце
-јачање капацитета здравствених установа за
р е а л и з а ц и ј у Н а ц и о н а л н о г п р о г р а ма
(обезбеђивање довољног броја обучених
кадрова и опреме)
-успостављање система прикупљања и
управљање подацима из Националног програма
-успостављање контроле квалитета услуга за
превенцију рака грлића материце
-укључивање локалних заједница и невладиног
сектора у спровођење Националног програма.

Дом здравља покреће, организује и спроводи
Национални програм на територији општине
коју покрива. Ове активности обавља у сарадњи
са окружним институтом, заводом за јавно
здравље и локалном самоуправом.
Скриниг за рак грлића маетрице у виду
организованог децентрализованог програма на
територији Репубилике Србије обухватио би
жене од 25-69 година старости.

Циљна група идентификује се преко базе
података опште праксе дома здравља.

Позивање ће се вршити телефоном, а у некој
перспективи се планира и позив на кућну
адресу. Тестирање подразумева цитолошки
преглед цервикалног бриса (Папаниколау тест)
у склопу са стручно методолошким
упутствима.
Узимање цервикалног бриса спроводи служба
за здравствену заштиту жена дома здравља.
Цитолошки прегледи цервикалних брисева

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
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СРБИЈА ДОБИЈА БАНКУ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА

обављају се у надлежној цитолошкој
лабораторији од стране цитоскринера.

Даља дијагно стичка процедура
пацијенткиње (биопсија грлића материце,
ендоцервикална киретажа или и
ендометријарна киретажа-абразија, или друга
додатна дијагностика спроводи се у
регионалној установи секундарног нивоа
(болница) или терцијарног новоа (клиника).

Са хистопатолошким на лазима
пацијенткиња се враћа изабраном гинекологу

који у зависности од врсте дијагностиковане
промене поступа по препорукама Протокола за
прећење жена после добијања резултата
цитолошког прегледа. Скрининг интервал је
три године.

Едукација медицинског кадра наше
установе је у току.

Др Милица Поучки
Специјалиста гинекологије и акушерства

Уговор о изградњи јавне банке крви из
пупчаника потписан је 06.12.2012. године у
Институту за здравствену заштиту мајке и
детета Србије "Др Вукан Чупић", тако да се
може очекивати да ће наша земља добити јавну
и породичну банку матичних ћелија крајем
2013. године.

На тај начин, сви којима је потребно лечење
матичним ћелијама моћи ће бесплатно да
добију одговарајући узорак ако он постоји у
било којој светској јавној банци матичних
ћелија.

Давалац нема контролу над узорком, тако
да он може бити искоришћен за било кога коме
је потребан. Давалаштво функционише на
истом принципу као и добровољно давање
крви, односно родитељи донирају крв из

пупчаника новорођенчета и никада не питају ко
је добио те ћелије.

Породична банка матичних ћелија се
оснива уз јавну, и у њој ће се остављати узорци
за потребе оболелог члана породице, такође
бесплатно.

Нови објекат ће бити изграђен у склопу
Института за мајку и дете. Мораће да задовољи
све прописане светске стандарде за банке
матичних ћелија, а у њој ће моћи да се сачува
око 10.000 узорака.

Средства за изградњу јавне банке крви из
пупчаника обезбеђена су из буџета Србије, кроз
п р о ј е к ат " О б е з б е ђ и в а њ е у с л о в а з а
трансплантацију матичних ћелија хематопоезе
код деце у Србији".

Извор: сајт Министарства здравља

• 33-34 • 201 .број јан/феб - март/април 3 године
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Конвенција Уједињених нација о правима
детета спречава све облике насиља,
злостављања, злоупотреба или занемариваља
деце. Законом о ратификацији Конвенције
Уједињених нација о правима детета
(Службени лист СФРЈ-додатак: Међународни
уговори, бр. 15/90 и Службени лист СРЈ-
додатак: Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97)
држава преузима мере за спречавање и
обезбеђење заштите детета од свих облика
насиља.

Конвенција подразумева заштиту детета
од:

- физичког и менталног насиља,
злоупотребе и занемаривања (члан 19)

- свих облика сексуалног искоришћавања и
сексуалног злостављања (члан 34)

- отмице и трговине децом (члан 35)
- Свих других облика искоришћавања

штетних по било који вид дететове
добробити (члан 36)

- нехуманих и понижавајућих поступака и
кажњавања (члан 37)
Чланом 39 Конвенције држава има обавезу

да обезбеди мере подршке за физички и
психички опоравак детета-жртве насиља и
његову социјалну реинтеграцију. Заштита
детета захтева добру сарадњу између
стручњака из области здравства, образовања,
социјалне заштите, полиције, правосуђа и др.

Националним планом акције за децу,
стратешким документом усвојеним фебруара
2004. године, Влада Републике Србије
дефинисала је општу политику земље према
деци до 2015. године. Ради реализације циља и
принципа дати су Општи (2005.год.) и Посебни
(2009.год.) протоколи. Општи протокол треба
да допринесе развоју и ширењу мреже
мултидисциплинарних тимова за заштиту деце
у локалној заједници, те примени обједињеног
модела ових тимова на општинском нивоу

У свему је потребна и едукација
стручњака:

- основна едукација за запослене у
установама и другим организацијама које се
баве децом,

- виши ниво едукације који обухвата
тимове стручњака који се непосредно баве
заштитом деце у појединим областима,

Специјализована едукација која треба
да обухвати одређени број стручњака у
здравству, образовању, социјалној заштити,
правосуђу и полицији, како би стекли
специјализована знања и вештине (потребна за
психотерапијски третман детета и породице, за
форензички интервју,...).

Посебним протоколом установљена је и
обавеза сваке здравствене установе да формира
стручни тим за заштиту деце од злостављања и
занемаривања. На секундарном и терцијарном
нивоу, стручни тим чине: педијатар као
руководилац, дечији психијатар или дечији
хирург, а где постоје услови укључују се и
гинеколог и психолог , што је учињено и у нашој
установи.

У зрењанину је 26.10.2012. године у
организацији Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање, и равноправност
полова са невладином организацијом
Аутономни женски центар из Београда
организована размена искуства здравствених
радника у сузбијању насиља над женама и
насиља у породици. Учесници из три града,
Инђије, Врбаса и Зрењанина разговарали су и о
даљим могућностима унапређења стручне
праксе и међусобне сарадње.

Дана 06.12.2012. године у Новом Саду је
одржана конференција „Обједињено деловање
институција у заштити од насиља у породици и
над женама – пракса у Војводини“, где је
последње излагање одржао заменик тужиоца
Основног јавног тужилаштва у Зрењанину.

М е ђ у н а р од н и д а н п р е в е н ц и ј е
злостављања и занемаривања деце је 19.
новембар.

Др Љиљана Китареску
Начелник Одељења педијатрије

број јан/феб - март/април 3 године33-34 • 201 .



Општ болниц "Ђорђе Јоановић» Зрењанинa a

УСВОЈЕН ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА УСТАНОВЕ

8 • 33-34 • 201 .број јан/феб - март/април 3 године



Општ болниц "Ђорђе Јоановић» Зрењанинa a

Дана 19.11.2012. године у Општој
болници Зрењанин је боравио Тим за
с п о љ а ш њ е о ц е њ и в а њ е А г е н ц и ј е з а
акредитацију здравствених установа Србије
(АЗУС). Оцењивање је спроведено кроз
разговор са координатором за акредитацију и
вођама тимова за самооцењивање, кроз преглед
документације и обиласком установе.
Почетком јануара 2013.годин стигао је
Извештај о поступку реакредитације Усатнове
коју је израдила Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије.

Општи утисак је да је у односу на
претходну акредитацијску посету задржан и у
одређеним областима унапређен ниво рада у
складу са стандардима и поред унутрашњих и
спољашњих проблема који су настали као
последица економских и политичких услова у
земљи и самом Граду Зрењанину.

Побољшан је састав и структура
расположивог кадра као резултат великог
ангажовања менаџмента, а уз подршку
покрајинских и републичких органа.

Обезбеђени су предуслови за
реализацију примене стандарда из области
животне средине (стерилизација) кроз
инвестиционе планове за 2013. годину.

Инвестиционим улагањем у 2012.
години подигнут је ниво квалитета и
безбедности лечења отварањем Одељења
палијативне неге и реконструкцијом објекта

Психијатријске службе.
Посвећена је пажња едукацији у области

здравственог менаџмента. Увођењем додатних
стандарда унапређена је заштита података кроз
информациони систем и подигнут ниво рада
одређених служби (организационо, увођењем
нових технологија и бољим просторним
решењима).

Акредитација је поступак оцењивања
квалитета рада здравствене установе, на основу
примене оптималног нивоа утврђаних
стандарда рада здравствене установе у
одређеној области здравствене заштите,
односно грани медицине (Закон о здравственој
заштити, 2005, члан 213.)

А к р ед и т а ц и ј а ј е н а ј с т а р и ј и и
најпознатији облик спољашње процене
здравствених услуга широм света.

Акредитација помаже организацијама
здравствене заштите да открију сопствене
предности и могућности напретка, а уједно и да
боље разумеју циљеве и сложеност свог
пословања.

Циљеви акредитације подразумевају
унапређење квалитета, безбедност пацијената,
обезбеђивање делотворног и исплативог
пружањаудравствених услуга у целом систему
здравствене заштите, успостављање оверења
корисника у систем здравствене заштите и
унапређење менаџмента у болници.

e

Из Извештаја:

Зашто је акредитација важна?

ПОВОЉАН ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ РЕАКРЕДИТАЦИЈЕ
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН

9

У оквиру пројекта Министарства
здравља Развој здравства Србије додатно
финансирање у Општој болници Ђорђе
Јоановић Зрењанин уведен систем за
управљање безбедношћу информација
ИСО ИЕЦ . Сертификат је Болници
уручен 03.04.2012. године од стране
међународног сертификационог тела
„ “.Сваке три године систем менаџмента
треба да буде ре-сертификован (ре-оцењен).

Након позитивне оцене, издаје се Сертификат за
наредне три године. Програм надзора обавља се
једном годишње, посетом оцењивача која је
прилагођена захтевима пословања Болнице
(два надзора за период од три године). Први
надзор над Радиолошким одељењем и
Службом информационих технологија је
завршен успешно. Наредна провера се очекује
јануара 2014. године.

Маја Сладојевић

„ –

“ „

“ je

/ 7001: 0052 2

DAS

ПРОВЕРА СЕРТИФИКАТА ISO 27 001

број јан/феб - март/април 3 године33-34 • 201 .



Општ болниц "Ђорђе Јоановић» Зрењанинa a

ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА У НАШОЈ БОЛНИЦИ

10

Нашу болницу је крајем јануара посетила
Републичка инспекција за заштиту од
јонизујућег зрачења из Београда, ради
инспекцијског надзора. У записнику који је том
приликом сачињен, утврђено је затечено стање
заштите и одређени су рокови и мере које је
потребно предузети. Инспектори су посебно
вршили надзор над обављањем радијационе
делатности:

- ко р и ш ћ е њ а от в о р е н и х и з в о р а
јонизујућег зрачења у нуклеарној медицини за
преглед, односно дијагностику и лечење
пацијената

- коришћење дијагностичких ренген
апарата у медицини на РТГ одељењу

Основи утисак и закључак инспекцијског
надзора је позитиван и похвалан а тиче се

прегледане опреме и квалификованости и
обучености медицинског особља . Рад
запослених је безбедан, а њихова обученост за
заштиту од јонизујућег зрачења је потврђена
издавањем одговарајућег сертификата
установе, овлашћене за обуку кадрова.

У Болници постоји лице одговорно за
заштиту од јонизујућег зрачења у складу са
важећим Законом.

Како су нам потврдили начелници РТГ
одељења и Одељења нуклеарне медицине, др
Јасна Воргић и др Жива Рајић, Болница ових
дана очекује добијање одговарајуће лиценце од
стране Агенције за заштиту од јонизирајућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије, како
бисмо наставили са обављањем постојеће
делатности на овим одељењима.

Спасо Јањић
Шеф Одсека општих послова

РАЗВОЈ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА У СРБИЈИ

У име заједничког пројекта Министарства здравља и Европске уније „Развој палијативног

збрињавања у Србији“, у периоду 19- 21.02.2013. године у Зрењанину су боравили представници

пројектног тима: др Наташа Милићевић, национални координатор Пројекта и Мартин Тарнер,

експерт за финансирање и људске ресурсе.
У том периоду одржано је низ састанака

Поред менаџмента Болнице и тима који је укључен у рад Јединице за палијативну негу,

укључени су били представници Дома здравља Зрењанин, Завода за јавно здравље Зрењанин,

Центра за социјални рад, Геронтолошког центра, филијале Фонда за здравствено осигурање,

„Каритаса“ невладине организације и секретар за здравство при локалној самоуправи.
Циљеви ових састанака су: усаглашавање нацрта стандарда које је израдио пројектни тим

и процена тренутне способности да се достигну предложени стандарди у пружању палијативног

збрињавања, анализа шта се може учинити у оквиру постојећих ресурса и тренутне правне

регулативе, анализа постојећег финансијског оквира којим се руководе установе здравствене и

социјалне заштите при пружању услуга палијативног збрињавања како би сагледали да ли

постојећи систем финансирања дозвољава постизање циљева зацртаних стратегијом.
Након тродневног рада донето је више закључака, али оно што је нама најважније је да је

Јединица за палијативно збрињавање испунила све постављене стандарде, као и да ће се у

финансирању трошкова збрињавања пацијената укључити и локална самоуправа. Истакнута је и

неопходност примања и даље обуке оптималног броја кадрова.
Др Душан Хостић

Шеф Јединице за палијативно збрињавање

.
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Поводом успешних резултата који су
остварени током реализације пројеката
Министарства здравља „Развој здравства
Србије“ (2003-2009.), односно „Развој
здравства Србије–додатно финансирање“
(2009-2011.) који су финансирани из кредита
Светске банке у којима је учествовала и Општа
болница „Ђорђе Јоановић“ из Зрењанина, у
радној посети Болници су почетком јануара
2012. боравили представници Светске банке и
Министарства здравља Републике Србије.
Делегацију су представљали госпођа Џејн
Армитиџ, директор Светске банке за земље
Западног Балкана, господин Лу Брефор, шеф
Канцеларије Светске банке у Србији, др Ана
Холт, специјалиста за здравство Канцеларије
Светске банке у Србији и проф. др Петар Булат,
помоћник министра здравља.

У Општој болници “Ђорђе Јоановић”
Зрењанин је 26.01.2012. завршена друга фаза
увођења система управљања безбедношћу
информација, према стандарду ИСО 27001.

- Почетком априла 2012.године пуштен је
у рад Лабораторијски информациони систем –
СЛИС у Биохемијској лабораторији као део
пројекта Министарства здравља „Развој
здравства Србије–додатно финансирање“. Из
овог Пројекта Биохемијска лабораторија је
опремљена са 8 рачунара, бар-код штампачима,
сервером и пратећом опремом потребном за рад
СЛИС-а.

Финализован је и простор на етажи «99»
ради обезбеђења прилаза лифтовима како за

пацијенте тако и за запослене. Овим је
обезбеђен и пут евакуације по пројекту
противпожарне заштите. Поред хола и прилаза
лифтовима у овај простор смештене су и
следеће службе : набавка , јавне набавке,
финансије и рачуноводство.Укупна квадратура
финализираног простора износи 800

Дана 19.09.2012.год. отворен нови одсек
- Јединица за палијативно збрињавање.

Oтварању је присуствовала министарка
здравља Републике Србије, проф. др Славица
Ђукић Дејановић, покрајински секретар за
здравство, социјалну политику и демографију
проф. др Весна Копитовић, челници Града
Зрењанина, директора здравствених установа
Региона.

Формиране су Дневне болнице у
Интернистичком и у Хируршком сектору које за
сада пружају терапијски третман а у најскорије
време се планира почетак рада дијагностичке
дневне болнице. Неуролошка дневна болница је

m
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почела са радом у марту 2012. године, априла су
почеле са радом Дерматовенерологија,
Инфективно одељење и одсеци Интерног
одељења, а јуна Хирургија.

Дана 19.11.2012. године у Општој
болници Зрењанин је боравио Тим за
с п о љ а ш њ е о ц е њ и в а њ е А г е н ц и ј е з а
акредитацију здравствених установа Србије,
након чега је у Извештају о поступку
реакредитације рад Опште болнице Зрењанин
оцењен високом оценом.

У 2012. год титулу примаријуса је стекао
1 лекар а 7 лекара је положило специјалистички
испит (психијатар, интерниста, хирург, 2 лекара
ургентне медицине, трансфузиолог, лекар
нуклеарне медицине). Болница је постала
богатија и за 2 мастера менаџмента у здравству,
1 магистра техничких наука. Високу струковну
школу је завршило 10 медицинских сестара.

У току године расписано је 17 огласа за
пријем на неодређено време и 18 огласа на
одређено време. Укупно је примљено 95
радника (56 на неодређено и 39 на одређено
време).

У 2012. години извршено је укупно
296.958 амбулатних специјалистичких
прегледа.Укупно је извршено 10.130 операција
и велики број ситних хируршких интервенција.

У овом периоду је ура ђено 58.612
дијагностичких услуга. Укупно је хоспи-
тализовано 19.089 пацијената и остварено
128.102 БО дана . Просечна заузетост
постељног фонда је износила 58,34% са
просечном дужином лечења 6,72 дана.У
дневним болницама остварено је 10.222 БО
дана. За 146 пацијнта који су на дијализи
извршено је укупно 14.770 дијализа. У
лабораторијама је укупно остварено 672.201
услуга. Уграђено је 73 паце-макера. Дато је 9
тромболитичких терапија.

- Сходно годишњем Интегрисаном плану за
стално унапређење квалитета рада, планиране
су конкретне мере и активности ради
побољшања квалитета у целости.
Посматрајући показатеље квалитета
здравствене заштите за 2012. годину, уочавамо
да је стопа леталитета у целости константно
испод медијане која нам представља жељени
репер.

Општа болница Зрењанин укључена је у
програм Министарства здравља за рано
откривање колоректалниг карцинома,
карцинома грлића материце и карцинома дојке.
У склопу Пројекта, Болница је из донације
Европске уније добила колоноскоп, мамограф и
опрему за цитоскрининг грлића материце.
Обука запослених је у току.

Израђен је План за управљање ризиком
Извршена је евалуација и реевалуација

Стратешког плана установе за период 2010-
2015.

-

-

-

-

-

-
-
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Измене и допуне Закона о здравственој
заштити предвиђају:

1. Проширивање круга лица којима се у
оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује
здравствена заштита из средстава буджета
Републике. Између осталих, у круг заштићених
лица уводе се и самохрани родитељи са децом
до седам година живота, као Уставом заштићена
категорија лица, под условом да су њихови
приходи испод цензуса утврђеног законом
којим се уређује здравствено осигурање.

2. Проширивање друштвене бриге за
здравље на нивоу аутономне покрајине,
општине, односно града, у обезбеђивању и
спровођењу мера којима се доприноси
остваривању интереса грађана који живе на тој
територији. Новину у односу на постојеће
решење представља могућност аутономне
покрајине, општине, односно града да може из
средстава која обезбеди у сопственом буџету
финансира недостајући кадар у здравственој
установикоји је неопходан за обављање
здравствене делатности (до прописаних
стандарда), као и онај кадар који је већи од
прописаног стандарда, уколико оснивач
здравствене установе има жељу да становници
на тој територији имају виши стандард
здравствене заштите. Поред тога, предложено је
да аутономна покрајина, општина, односно град
може да обезбеди средства здравственој
установи чији је оснивач и за извршавање
обавеза здравствених установа по основу
извршних судских одлука, за које здравствена
установа не располаже довољним средствима у

оквиру свог финансијског плана, чиме се
спречава могућност настанка штетних
последица по функционисање здравствене
установе. Такође је дата могућност и да
аутономна покрајина, општина, односно град
може да обезбеди средства за осигурање
објеката и опреме којом располаже здравствена
установа.

3. Успостављање система центра
лизованих јавних набавки за потребе
здравствених установа из Плана мреже
здравствених установа које доноси Влада. За
обављање ових послова предложено је
оснивање Управе за централизоване јавне
набавке здравствених установа. Процењује се
да се на овај начин може постићи уштеда од 20
до 50 % у односу на цену која се постиже када те
набавке врши свака појединачна здравствена
установа.

4. Регулисање питања такозваних
„сопствених средстава“ здравствене установе
као прихода који су настали употребом јавних
средстава на који начин се и на њих примењују
прописи којима се уређује буџетски систем
чиме се појачава одговорност у стицању и
располагању тим приходима. Предложеним
одредбама се такође уводи већи степен
дисциплине у плаћању које могу вршити
здравствене установе и то највише до висине
средстава којима располаже здравствена
установа, односно планираних расхода у
финансијском плану у једној буџетској години,
чиме се онемогућава стварање дугова
здравствених установа у пословању и
преношењу истих у наредну годину.

5. Давање нових овлашћења Институту за
јавно здравље Србије, и то како у пословима
који се односе на планирање потреба
здравствених установа , односно прављењењ
обједињених планова здравствених установа за
потребе централизованог снабдевања (за
лекове, потрошни санитетски материјал,
уградни материјал, медицинска опрема и др.),
као и у пословима који се односе на израду и
вођење базе подат ака о кадровско ј
обезбеђености здравствених установа из Плана
мреже. На овај начин и надаље се потенцира

X

ПРОШИРЕНА ПРАВА ГРАЂАНА И ОСИГУРАНИКА
Скупштина Србије усвојила допуне Закона о здравствениј заштити

и Закона о здравственом осигурању
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кључна улога Института у праћењу стања и
предлагању мера на основу којих се утврђује
здравствена политика у Републици Србији.

6. Запошљавање у здравственим
установама из Плана мреже мора бити
засновано и усклађено са кадровским планом
запослених у одређеној здравственој установи.
Унета је новина да Министарство здравља
сачињава кадровски план запослених у свим
здравственим установама за територију
Републике Србије, а на основу кадровских
планова за сваку појединачну здравствену
установу. Кадровски планови морају бити
усклађени са обезбеђеним финансијским
средствима у Финансијском плану РФЗО у
одређеној буџетској години, као и са
појединачним финансијским планом
здравствене установе, односно са
могућностима аутономне покрајине, општине,
односно града да обезбеди средства, уколико
као оснивачи прихвате ту обавезу. На
предложени начин извршено је и усклађивање
са законом којим се уређује буџет за одређену
буџетску годину, с обзиром да се политика јавне
потрошње заснива на реалним могућностима,
па тиме и да се запошљавање у здравственом
систему мора прилагодити финансијским
могућностима државе.

Измене и допуне Закона о здравственом
осигурању предвиђају:

1. На идентичан начин, као и у Закону о
здравственој заштити, проширење круга лица
која могу стећи статус обавезно осигураног
лица.

2. Предложене су измене у процедури
стављања лекова на Листу лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања. Предложено је да се
формира Централна комисија за лекове која ће
доносити предлог листе лекова, коју усваја
Управни одбор уз сагласност Владе. Централна
комисија има 11 чланова истакнутих стручњака
из области медицине, стоматологије и
фармације, од којих по 5 чланова именују
директор РФЗО и министар здравља, а једног
члана именује заједница медицинских
факултета. У току доношења одлуке да ли ће се
одређени лек ставити на Листу лекова значајну
улогу имаће и републичке стручне комисије
формиране за одређене области медицине,

односно стоматологије, чиме ће се допринети
већој заступљености стручњака. Дато је
овлашћење РФЗО-у да може извршити
директно плаћање добављачима који су
изабрани као најповољнији у поступку
централизованих јавних набавки, на који начин
се доприно си ефикаснијем по ступку
централизованог снабдевања здравствених
установа са којима РФЗО има закључене
уговоре.

3. Дато је овлашћење РФЗО-у да обавља и
послове који се односе на фармако-економске
показатеље у поступку стављања лекова на
Листу лекова, чиме се доприноси
успостављању система финансијске
одрживости здравственог осигурања, односно
чиме се доприноси да Листа лекова буде
усклађена са финансијским средствима
Републичког фонда.

4. Предложене су измене се односе на
уређивање рада стручних комисија и тела које
ангажује Републички фонд , и то на тај начин
што је предложено да се републичке стручне
комисије које је именовао министар укључују у
доношење одлука Фонда по питањима која су од
значаја за здравствену заштиту и остваривање
права осигураних лица на здравствену заштиту.
Само у оним областима где нису основане
републичке стручне комисије, Републички
фонд може образовати друге стручне комисије
које ће учествовати у доношењу одлука
Републичког фонда по питањима која се односе
на остваривање права на здравствену заштиту
осигураних лица. На предложени начин
обједињује се рад стручних тела у Републици
Србији и спречава паралелно доношење одлука
на виши ниво.

Извор: Здравствени преглед

koje
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У посети Општој болници „Ђорђе
Јоановић“ Зрењанин био је проф.др Мартин
Ендрју Падмос ( ),
генерални директор Краљевске коморе хирурга
и лекара Канаде. Посета је организована у
сарадњи Министарства иностраних послова
Републике Србије и Амбасадом Србије у
Канади, а под покровитељством Фондације
Њ.К.В. Принцезе Катарине.

Циљ посете је успостава програма
размене лекара између Србије и Канаде, да се
упозна са здравственим системом и
приоритетима у систему и да боље упозна
тренутне програме и пројекте који се реализују
у оквиру здравственог система у Србији.

Како је Општа болница Зр њанин
акредитована на седам година, изабрана је као
показна установа између свих секундарних
установа.

Утисци проф. Падмоса су врло
импресивни. Он истиче да је ова болница на
високом нивоу и у погледу опреме, и у погледу
рада и особља, упоредивши је са канадским
болницама. Професор је напоменуо да је
отворен комуникацијски канал, најпре за
професионалну сарадњу у делу едукације. Оно
што је такође битно јесте и могућност
инвестиција преко линије „Лајф лајн“, канадске
невладине организације хуманитарног
карактера која сарађује са Фондацијом
принцезе Катарине.

Маја Сладојевић

Martin Andrew Padmos

e

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР КРАЉЕВСКЕ КОМОРЕ
ХИРУРГА И ЛЕКАРА КАНАДЕ

У ПОСЕТИ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН
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На годишњој скупш

тини Друштва лекара

Војводине Српског лекарског

друштва која је одржана 6.

м а р т а у В е л и ко ј С а л и

Скупштине АП Војводине

уручене су годишње награде

заслужним лекарима. За 2012.

годину, међу 6 000 лекара

Војводине, годишња награда

за унапређење народног

здравља уручена ј е др

Недељки Бошков, начелници

Онкологије Опште болнице

„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин.

Поред ове награде, др

Бошков је у акцији листа

Зрењанин изабрана за личност

године у области медицине,

веома ласкаве награде будући

да су гласали грађани. У истој

акцији, још један лекар Опште

болнице Зрењанин се по

избору грађана нашао на

високом трећем месту, а то је

др Драгица Тољага, радиолог.

Маја Сладојевић

-

НАГРАДЕ ЛЕКАРИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН

18

ИНФОРМАЦИЈА О РАДОВИМА НА ОДЕЉЕЊУ
ПСИХИЈАТРИЈЕ
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ТИТУЛУ ПРИМАРИЈУСА У 2012. ГОДИНИ ЈЕ СТЕКАО:

- Прим. др Мирослав Давидов

ЗАВРШЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У 2012. ГОДИНИ:

- Др Санвила Станков –  интерна медицина
- Др арија Тушкан – пластична и реконструктивна хирургија
- Др Бранислава Ердељан – ургентна медицина
- Др Данијела Рацков – ургентна медицина
- Др Биљана Андрић – трансфузиологија
- Др Маријана Радојко – нуклеарна медицина

ЗАВРШЕНИ МАСТЕРИ У 2012. ГОДИНИ:

- МСц Игор Јањић – менаџмент у систему  здравствене заштите
- МСц Елеонора Вујић - менаџмент у систему здравствене заштите

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ МАГИСТРА:

- Мр Новица Хорњак – магистар техничких наука

ФАКУЛТЕТСКУ ДИПЛОМУ СА ЗВАЊЕМ ОРГАНИЗАТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ У 2012.
ГОДИНИ СУ СТЕКЛИ:

- Ђурђа Козаков
- Биљана Мијатовић

ЗАВРШЕНА ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА У 2012. ГОДИНИ :

- Софија Маријански
- Кристина Пјевац
- Јелена Давидов
- Бригита Зец
- Адријана Сантовац
- Милана Митрић
- Биљана Лудошки
- Гордана Радин

M
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ПРИЈЕМ РАДНИКА У 2012.ГДОДИНИ

У току 2012.године расписано је 17 огласа за пријем на неодређено време и 18 огласа на
одређено време. Укупно је примљено 95 радника (56 на неодређено и 39 на одређено време).

Структура Неодређено Одређено

Доктор медицине 9 6

Специјалиста хирургије 1
Специјалиста ортопедије 1
Виши радиолошки
техничар

2

Виша медицинска сестра 2
Виша акушерска сестра 2 1
Акушерска сестра 1

Мед. Сестра инструментар 1
Лабораторијски техничар 1

Мед. сестра општег смера 19 27
Дипл. економиста
приправник

1

Дипл. економиста 1

Дипл. инг. За управљање
техничким системима у
медицини

1

К.В. кувар 4
Мед.сестра акушерски
смер

Лабораторијски техничар 2 1
Спремачица 8 3
Радник на обезбеђењу 5 1

УКУПНО 56 39

СИМПОЗИЈУМ
“ДОЖИВЕТИ-ПРЕЖИВЕТИ ИНФАРКТ МИОКАРДА”

У Општој болници “Ђорђе Јоановић”

Зрењанин је 20.04.2013. одржан симпозијум на

тему “Доживети – преживети инфаркт

миокарда” у организацији Академије

медицинских наука Српског лекарског друштва

и домаћина, Опште болнице Зрењанин.

Скуп је отворио проф. др Ђурица

Стојшић члан Академије медицинских наука

Српског лекарског друштва, некадашњи

директор Клинике за кардиологију Института

за кардиоваскуларне болести у Сремској

Каменици, а уједно и иницијатор целокупне

идеје.

Др Стојшићје истакао да је у нашој

земљи степен пружених здравствених услуга у

области кардиологије на високом нивоу, али

недостаје постојање више центара

оспособљених за тзв. уграђивање стента – које

представља интервентну методу у лечењу

акутног инфаркта миокарда. Такође је подсетио

на чињеницу да се Србија, према подацима

Светске здравствене организације, на жалост

налази на самом врху по смртности од акутног

инфаркта миокарда.

Шеф Коронарне јединице Опште

болнице Зрењанин, др Мирослав Радовић је

истакао да нам је циљ да на данашњем скупу

,
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направимо анализу свега онога што требамо да
урадимо, да проценимо тренутно стање у
постојећим капацитетима зрењанинске
јединице, али и да започнемо причу везану за
отварање сале за катетеризацију срца – која нам
је преко потребна како бисмо могли на једном
месту да обавимо цео циклус лечења
пацијената.

У току симпозијума чуле су се речи
похвале еминентних професора чланова
академије медицинских наука за до сада
постигнуте резултате у раду Коронарне
јединице која има иза себе богату традицију и
плејаду еминентних стручњака који су у њој
радили и раде признатих имена српске
кардиологије и шире Маја Сладојевић

,

,
.

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА ОДРЖАНА У
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН

Педијатријска служба Опште болнице Зрењанин је 23. марта 2013. године била домаћин и
организатор састанка Педијатријске секције Српског лекарског друштва. У уводној речи су се
најпре обратили Прим. Мр сци др Душан Велисављев, помоћник директора за медицинске
послове, образовање и научно истраживачки рад осврнувши се и на кратак историјат наше
установе, затим, у име Педијатријске службе, начелница др Љиљана Китареску истакавши да је
свако ново сазнање а и потврда знања од изузетног значаја.

Стручни део водио је председник Педијатријске секције, проф. Др Неђо Радловић:
- Проф.др Александар Цвејић, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду:

- Др Татјана Станковић, Општа болница Зрењанин:

- Проф. др Јованка Коларовић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине, Нови Сад:

- Доц. Др Гордана Велисављев-Филиповић, Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад:

Посећеност секције је била изузетна, а пријатној атмосфери допринели су звуци виолине
ученика Музичке школе уз клавирску пратњу професорке Тине Николовски.

Маја Сладојевић

Проф.
др Милорад Велисављев-живот и дело

Клиничке карактеристике
Кавасакијеве болести

Фебрилна неутропенија у децембар

Неуросензорни исход и психолошке особине превремено
рођене деце након интракранијалне хеморагије

број јан/феб - март/април 3 године33-34 • 201 .



Општ болниц "Ђорђе Јоановић» Зрењанинa a

22

ОПШТА БОЛНИЦА «ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ» ЗРЕЊАНИН
ОД НЕДАВНО ЈЕ У СВОЈИНИ ПОКРАЈИНЕ

АП Војводина је спровела поступак
уписа права јавне својине у корист АП
Војводине на свим објектима у здравству у
Војводини, чиме је право својине са Републике
Србије прешло на АП Војводину.

Тако је од 28.11.2012. године Општа
болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
укњижена са правом коришћења здравствених
објеката, док је АП Војводина укњижена са
правом јавне својине. Поступак је спроведен
код Републичког геодетског завода - Службе за
катастар непокретности у Зрењанину. Увидом у
препис листа непокретности број 1689 код
Катастарске Општине Зрењанин , могу се
пронаћи подаци о површини градског

грађевинског земљишта који припада Болници,
затим подаци о томе да је АП Војводина
носилац права јавне својине на укњиженом
земљишту, а да је Општа болница носилац
права коришћења на зградама и другим
грађевинским објектима у кругу Болнице.
Поред најзначајнијег објекта који је укњижен
као Хируршки блок, са 10 спратова и
приземљим, укњижен је и већи број других
зграда.

Овим је окончан поступак спровођења
Закона о јавној својини из 2011. године, којим је
предвиђено успостављање јавне својине
Аутономне Покрајине Војводинe.

Спасо Јањић, дипл.правник
I

НАГРАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

За троје највреднијих читаоца наше библиотеке у протеклој години обезбедили смо
награде у виду поклон књиге а за следећих петоро на списку годишње чланарине у ГНБ Жарко
Зрењанин

Што се тиче запослених највреднији читаоци наше скромне библиотеке су

Гордана Филипчов Одељење фталмологије прочитаних књига

Др Драгана Жегарац Зарић Служба за праћење и унапређење квалитета рада
прочитаних књига

Зоран Игњатов Одсек образовање и научно истраживачки рад прочитаних
књига

Васиљка Улемек Служба техничких послова прочитаних књига

Маја Сладојевић Координатор за односе с јавношћу прочитаних књига

Милка Медић Биохемијска лабораторија прочитаних књига

Мира Исаков Одсек правних послова прочитаних књига

Јела Дојков Одсек општих послова прочитаних књига

Игор Јањић МСц

Шеф Oдсека за праћење и унапређење

квалитета рада

, ,
, «

».

, :

1. , o – 64 ;

2. , – 18
;

3. – - - 14
;

4. – - 11 ;

5. – - 11 ;

6. – - 9 ;

7. – - 9 ;

8. – - 7 ;
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ПИСМО ПАЦИЈЕНТА

ШАМПИОН МЕЂУ НАМА

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН

ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ У СИНДИКАТУ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН

Као Зрењанинац и пензионер, већ деценијама се лечим у зрењанинској болници, тако да
осећам потребу да се захвалим и похвалим све оне који су уложили своје знање, стручност, време,
лепе речи, топлину и бригу у мом лечењу.

Захваљујем се дивном, пријатном и љубазном осбљу Трансфузије на челу са др Драганом
Попов, др Иваном Тешић, др Биљаном Андрић, исто тако свом особљу Гастроентерологије на челу
са др Миланом Познићем, др Татјаном Радаковић, др Душаном Сланкаменац. Захвањујем на
стручности и топлим речима особљу Кардиологије, а посебно др Жики Козловачком и др Мирку
Прванову, посебне похвале упућујем и свом особљу Онкологије, а нарочито др Ивани Ујфељан
Ристић. Најлепше речи хвале заслужило је сво особље Урологије, као и др Братислав Јовановић, а
никако не смем изоставити особље Хирургије, посебно др Зоран Кујачић.

Све најлепше похвале !

Пацијент, Александар Аца Бировљев

Стрељачки клуб особа
са инвалидитетом (ОСИ)
„Олимп“ из Зрењанина који је
до сада шест пута био првак
државе, у 2012. освојио је друго
место у екипном пласману лиге
стрељаштва, а појединачно је
н а ш а С У З А Н А П О П О В
ТАПАВИЧКИ освојила треће
место у конкуренцији 70
стрелаца из целе земље.

У другом колу лиге

стрељаштва за ОСИ за 2013.
год. у Смедереву, екипно су
заузели прво место, а екипу су
ч и н и л и Су з а н а П о п о в
Тапавички, Зоран Поучки и
Ласло Сурањи. У категорији
појединачног такмичења у
конкуренцији жена СУЗАНА
ПОПОВ ТАПАВИЧКИ је
освојила високо треће место.

Сузани, као и свим
члановима и тренерима клуба

„Олимп“ честитамо на
досадашњим резултатима и
желимо пуно успеха у даљем
раду. Маја Сладојевић

Два репрезентативна синдиката у нашој установи су Синдикат радника у здравству и
социјалној заштити Војводине и Независни синдикат.

У преговорима менаџмента Болнице и ова два синдиката решено је питање путних трошкова
који се сада исплаћују у складу са Посебним колективним уговором. У току су преговори око
исплата зарада такође у складу са Посебним колективним уговором.

Уз залагање оба синдиката, у току 2013. године, чланови ових синдиката биће у могућности
да иду на рекреативне одморе у Грчку и Врдник (по Колективном уговору запосленима припада 5
плаћених радних дана).

Дана 25.02.2013. године одржана је ванредна изборна Скупштина синдиката запослених у
здравству и социјалној заштити Опште болнице Зрењанин.

Уместо досадашњег председника Саве Њагрина, за новог председника ове синдикалне
организације изабран је Александар Недељков. На истој скупштини извршен је и избор нових
чланова Одбора и то: Милорад Аћамовић, Жељко Бабић, Драгана Милинковић, Синиша Цветинов
и Бојана Латиновић.

Новоизабраном председнику и члановима Одбора честитамо!
Користимо ову прилику да још једном подсетимо чланове синдиката, као и остале

заинтересоване, да је почев од 04.03.2013. у времену 13.00-14.00 часова отворена канцеларија
синдиката (локал 3597) где можете добити све информације и обавештења о раду синдикалне
организације. Сава Њагрин
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Нашим радницима:

, специјалисти ендокринологије и њеном супругу честитамо

рођење ћерке!

, доктору медицине и супругу д , специјалисти

психијатрије честитамо рођење сина!

, медицинској сестри и њеном супругу , честитамо рођење сина!

, медицинској сестри и њеном супругу , честитамо рођење сина!

, медицинском техничару, и његовој супрузи , честитамо рођење ћерке!

, организатор послова безбедности и здравља на раду и , мастеру

менаџмента у здравству, честитамо рођење ћерке!

, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење ћерке!

, медицинској сестри и њеном супругу , честитамо рођење ћерке!

, медицинској сестри и њеном супругу , честитамо рођење ћерке!

, медицинској сестри и њеном супругу , честитамо рођење

близанаца, ћерке и сина!

, медицинској сестри и њеном супругу , честитамо рођење ћерке!

, лекару на специјализацији и њеном супругу честитамо

рођење сина!

, медицинској сестри и њеном супругу , честитамо рођење ћерке!

, радиолошком техничару, и њеном супругу , честитамо рођење сина!

, електричару, и његовој супрузи честитамо рођење ћерке!

, специјалисти опште хирургије и његовој супрузи честитамо

рођење ћерке!

, лаборанту, и његовој супрузи , честитамо рођење сина!

, медицинској сестри и њеном супругу , медицинском техничару,

честитамо рођење сина!

, гинеколошко-акушерској сестри и њеном супругу , честитамо рођење

сина!

Др  Татјани Црногорац Жељку

Др Лидији Терзин р Владимиру Терзин

Силвији Шејат Луки

Биљани Аћимов Браниславу

Дејану Кеврешан Тањи

Марији Јањић Игору

Ољи Ковачевић Саши

Драгани Зорић Душану

Јасмини Станаћев Александру

Марини Стефановић Стамену

Јелени Стојшин Горану

Др Тијани Јовановић Мирославу

Драгани Бркљач Саши

Ивани Михајловић Борку

Борису Тиквењац Оливери

Др Александру Огњеновићу Ани

Дејану Максићу Драгани

Марији Видрић Дамиру

Тањи Игрић Драгану


