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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ЈЕДИНИЦА ЗА МОЖДАНИ УДАР КРЕНУЛА СА РАДОМ
Прва Јединица за мождани удар у Србији
отворена је 2005. године у Клиничком центру
Србије.
У току је отварање три овакве јединице у
Војводини: у Новом Саду, Суботици и Општој
болници Зрењанин.
У нашој установи Јединица је кренула са
радом 23.03.2010. године, а очекује нас и њено
свечано пуштање у рад. Опремање Јединице
финансира Покрајински секретаријат за
здравство.
Координатор Пројекта је проф. др Петар
Сланкаменац из Клиничког центра Војводине.
Јединица за мождани удар је смештена у
простору Одељења за пријем и збрињавање
ургентних стања, има 4 болесничке постеље у
којима се збрињавају болесници са акутним
можданим ударом према најсавременијим
дијагностичким и терапијским протоколима за
ову област.
Особље које ради у Јединици за мождани
удар је прошло потребну едукацију, а лекари у
Јединици су др Драган Дерикрава, као шеф, др
Розмаринг Мирков и др Корнелија Бухмилер.
Оно што прати Јединицу је савремена
дијагностика потпомогнута новим апаратима:
транскранијални доплер, дуплекс ултразвучни
апарат крвних судова врата, монитори и
аудиовидео систем, инфузионе пумпе и
бифазични дефибрилатор.
Најзначајнија предност ове јединице је
мултидисциплинаран приступ пацијенту,
праћење свих важних функција у првих 24 до 48
сати од можданог удара.

Акутни мождани удар се дефинише као
глобални поремећај мождане функције, који
нагло настаје, траје дуже од 60 минута, а
последица је поремећај мождане циркулације.
То је болест са високим степеном морталитета
(трећи је узрок смртности у развијеним
земљама света), и представља неуролошку
болест са највећим степеном инвалидитета.

У лечењу је постигнут велики напредак,
увођењем јединица за мождани удар, где се
подразумева ургентан приступ, а фактор
времана је практично најважнији елемент
успешности лечења. Са терапијског аспекта
најдрагоценија су прва 3 до 4,5 h болести, када је
могућа примена тромболитичке терапије. Ова
терапија је први пут примењена у САД, 1997.
године, у земљама Западне Европе 2002.
године, а у Србији 2006. године.У 2009. години
је у Клиничком центру Нови Сад урађено 6
тромболитичких терапија.
Ова терапија се до сада у Војводини једино
примењивала у Клиничком центру Војводине, а
од сада ће се примењивати и у зрењанинској
болници.
Циљ отварања Јединице за мождани удар је
бржа дијагностика и адекватно збрињавање
пацијената, након чега се на основу строго
одређених критеријума одлучује о примени
тромболитичке терапије.
Maja Сладојевић
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КЛИНИЧКИ ПУТЕВИ
Ако се желе ефикасно и економично
искористити комплексне дијагностичке и
терапијске могућности, сваки приступ лекара
проблему појединца мора бити врло добро
организован и систематичан.Управо то и јесте
циљ увођења клиничких путева у здравству.
Клинички пут је прецизна збирка података о
болеснику и његовом лечењу у болници.
Садржи упутства за поступање при лечењу,
како за медицинско збрињавање тако и за
поступке здравствене неге.
Увођењем клиничких путева оптимизира се
поступак лечења, скраћује време трајања
хоспитализације , смањује се могућност
стручне грешке, смањују се трошкови а
повећава задовољство пацијента и квалитет
лечења.
Приликом развоја клиничког пута потребно
је да процедура има широку примену и распон
од пријема до отпуста пацијента.
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У оквиру Пројекта «Развој здравства Србије
II» - додатно финансирање, компонента
квалитета заузима значајно место.
У израду клиничких путева укључено је 8
домова здравља и 5 болница: у Ваљеву,
Краљеву, Ужицу, Зрењанину и КБЦ Драгиша
Мишовић-Дедиње. Установе су образовале
своје радне групе са 5-8 чланова, а свака група је
задужена за 1 клинички пут.
Наша установа ће радити на изради
клиничког пута за дечију астму, координатор је
др Драгана Жегарац, а тим чине: др Душан
Велисављев, др Љиљана Станулов, др Татјана
Станковић и медицинска сестра Марија
Ковачевић.
Др Душан Велисављев
Помоћник директора за медицинске послове
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ИНФОРМАЦИЈА О НАПРЕДОВАЊУ РАДОВА НА ФИНАЛИЗАЦИЈИ ПРОСТОРА
ЈЕДНЕ ЕТАЖЕ СТАЦИОНАРА – ЕТАЖЕ «05» У ОБЈЕКТУ НОВЕ БОЛНИЦЕ

Етажа «05» стационара се гради из средстава
V самодоприноса грађана Средњобанатског
региона (општине Житиште; општина Сечањ;
општина Нова Црња и општине Зрењанин).
На поновљеном јавном позиву за финализацију етаже «05» расписаном августа месеца
2009. године јавило се дванаест понуђача.

Према критеријумима из конкурсне документације, као економски најповољнија понуда,
одабрана је понуда фирме МПП «Јединство» из
Севојна са којом је склопљен уговор (уговор за
јавну набавку бр 7/09- Извођење грађевинско
инсталационих и занатских радова на
финализацији етаже «05») дана 09.12.2009.год.
Извођач радова је доставио Наручиоцу
елаборат организације градилишта и динамички план извођења уговорених радова..
Цена за уговорене радове износи укупно
заједно са ПДВ-ом 90.480.565,60 динара.
Рок за извођење радова је 130 календарских
дана од дана увођења Извођача у посао. Радови
су отпочели 12. јануара 2010. године.
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На објекту се тренутно изводе : зидање и
малтерисање зидова у бетонском језгру ,
монтажа подконструкције металних преградних зидова и спуштених плафона; монтажа
преградних зидова од гипса ; монтажа
инсталација водовода и канализације; монтажа
кабловских регала и полагање каблова јаке и
слабе струје; монтажа каналског развода
климатизације и вентилације.....
Тренутно на објекту (само на монтажи) ради
укупно 35 радника.
Може се констатовати да за сада радови
напредују према достављеном динамичком
плану извођења уговорених радова.
Истављене су, оверене и плаћене две
привремене ситуације у укупном износу од
24.271.963,43 динара или
26,83% укупно
уговорених радова.
Љиљана Ђуричин, дипл.инг.грађ.
Руководилац Службе техничкох послова
и инвестиционе изгадње
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ЗАПАЖЕНО УЧЕШЋЕ ЗРЕЊАНИНСКЕ БОЛНИЦЕ
У ПРОЈЕКТУ „ДЕЦЕНА”
Покрајински секретаријат за здравство и
Институт за онкологију Војводине добили су на
самиту у Бриселу награду за заједнички
пројекат за рано откривање рака грлића
материце. На самиту о превенцији рака грлића
мaтерице, учествовало је тридесет земаља, а
награђено је укупно десет пројекета.
Међу награђенима је и наша земља, а
зрењанинска болница, као један од запажених
учесника је добила Захвалницу.Тим стручњака
који је учествовао у пројекту: др Јелена
Коровљев, гинеколог, др Ласло Штајер, патолог
и мр Весна Кмезић Славић, молекуларни
биолог, уз залагање и сарадњу са Гинеколошким одељењем.
Стопа смртности због рака грлића материце
је у целој Европи највећи у Србији. Од када се
примењује, ПАПА тест је спасао милионе жена
од карцинома грлића материце и представља
златни стандард у раном откривању промена на
грлићу материце. Међутим, као и све друге
дијагностичке методе, и папа тест има одређена
ограничења. Његова поузданост је око 48%, што
практично значи да од 10 негативних резултата
овог теста, 3 можда нису негативна.
Уз узимање папа теста посебно важно место
у дијагностици промена на грлићу материце
заузима колпоскопирање, тј посматрање грлића
материце колпо скопом, апаратом који
увеличава слику и до 40 пута, промене на
спољном делу грлића чини видљивима. Али,
пошто је тумачење колпоскопске слике
субјективна процена, и ова метода има своје
мањкавости.
Истраживања која су доказала да је хумано
папиларни вирус (ВР ХПВ) узрочник
карцинома грлића материце високог ризика,
утицала су да научници осмисле претрагу која
ће у комбинацији са папа тестом и колпоскопијом повећати тачност тестирања жена на
98%. Због тога је и покренут програм ЦЕЦЕНА.
Преглед се састоји од колпоскопирања,
узимања папа бриса, ХПВ бриса и завршава се
бимануалним палпаторним гинеколошким
прегледом.
Сматра се да већина одраслих (80%)
сексуално активних људи има током живота
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ХПВ инфекцију, коју организам спонтано
елиминише у периоду од неколико месеци до
две године. Вируси могу бити са ниским или са
високим ризиком.
Ако је инфекција изазвана високоризичним
типом и траје дуже, може доћи до развоја разних
бенигних и малигних болести грлића материце.
Код 20% позитивних жена развијају се премалигне промене грлића материце различитог
степена за време 10 и више година, а код 1%
инфицираних жена развија се рак грлића
материце.

Доказано је да је у ћелијама рака грлића
материце у 98% случајева присутан ВР ХПВ и
то најчешће типови 16, 18 и 45.
Ми смо у нашој болници, у периоду од
11.12.2006. до 25.08.2009. подвргли ВР ХПВ
типизацији око 700 жена, од чега је код 104
нађено присуство ВР ХПВ. Даљи
дијагностички поступак код позитивних ВР
ХПВ жена је одређивао гинеколог према
предложеној шеми из Сремске Каменице,
узимајући у обзир и остале факторе ризика
(породична и лична анамнеза, старосна доб
пацијенткиње, менарха , паритет, број побачаја,
хигијенске навике, колпоскопски налаз и
резултат папа теста.
Од 104 ВР ХПВ позитивних жена, код 4 је
нађено ЦИН III Х-СИЛ, односно тешка
дисплазија грлића материце, код 2 жене ЦИН II
Х-СИЛ – средње тешка дисплазија. Код свих 6
жена је урађена коизација и даље су под
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редовном контролом и све су добро, без
рецидива.
Подаци из Сремске Каменице: Обрађено је
6800 жена на територији Војводине у 5 градовацентара (Сремска Каменица-Нови Сад, Сента,
Сомбор, Суботица и Зрењанин). Нађено је 280
ЦИН II и ЦИН III и 100 ЦИН I. У око 15%
тестираних жена је доказана инфекција ВР ХПВ
вирусом, што је приближно као и у околним
земљама. 10 жена је оперисано у стадијуму II и
једна жена је зрачена пошто је код ње карцином

грлића материце одмакли стадијум, тј. IIIа.
Статистика показује да се последње три
године, од када се ради ДЕЦЕНА на територији
Војводине, број конизација удвостручила, а то
је и био циљ овог пројекта, да се промене на
грлићу материце детектују у почетном процесу
када најмањом хируршком интервенцијом
спасемо живот жена.
Др Јелена Коровљев
Гинеколог

МАМОГРАФ У НАШОЈ УСТАНОВИ
Мамографија је неинванзивна рентгенска
метода прегледа дојки код које се користи
рентгенски апарат мамограф са посебно
конструисаном рентгенском цеви која емитује
зраке мале енергије (око 20 КВ). Употребљава
се као клиничка мамографија у дијагностиковању нејасних клиничких налаза код
симптоматских болесница.

Сама процедура сликања није болна и кратко
траје, не треба се бојати мамографије јер апарат
зрачи јако мало, али се мамографија као дијаг• број 26 • Фебруар/Март 2010. године

ностичка метода мора користити строго према
индикацијама и протоколу.
Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
је набавила мамографски апарат. Ради се о
апарату Lilyum, који је аутоматизован, и
захваљујући калибрационој процедури веома
прецизан, те се може користити за дијагностификовање тумора дојки различитог дензитета и
величине.
Апарат је комплетно дизајниран и конструисан од стране италијанског произвођача
Metaltronica. Технички је прилагођен за лако
руковање, који садржи помоћни дисплеј на коме
се приказују потребни параметри (ротација,
степен компресије, дозе зрачења,...) битни за
оператера. Својим техничким карактеристикама, дизајном омогућује добијање квалитетног
мамографског снимка.
Обука лекара у зрењанинској болници је
завршена , а обука средњег кадра је у ходу, и
биће ускоро обављена. У периоду 3-6 месеци ће
се вршити само строго селектовани прегледи од
стране онколога. Апарат је стартовао са радом
16.01.2010.године, oд када се прегледи врше у
присуству лекара из Сремске Каменице (до
краја обуке).
Важно је напоменути да се мамографски
апарат у Општој болници «Ђорђе Јоановић»
Зрењанин неће употребљавати у превентивне
сврхе већ где медицинска индикација налаже
овај преглед, а искључиво након прегледа
онколога Опште болнице у зрењанину.
Др Драгица Тољагa
Радиолог

7

Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
55 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ОНКОЛОГИЈЕ У СРЕДЊОБАНАТСКОМ ОКРУГУ
И КАНЦЕРОЛОШКА СЕКЦИЈА СЛД-ДЛВ

Др Атила Ченгери

Јубилеј, 55 година постојања Онколошке
службе у Средњобанатском округу, обележен је
10. априла 2010. године, и тим поводом је
Канцеролошка секција СЛД-ДЛВ одржана у
Зрењанину.
Манифестацији су присуствовали бројни
еминентни стручњаци ове области из целе
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земље , као и Покрајински секретар за
здравство, др Атила Ченгери.
Након коктела који је уприличен у Градској
кући, гости су дружење наставили у Народном
позоришту «Тоша Јовановић». Присутнима се
најпре обратио др Ченгери , истакавши
зрењанинску болницу као најбољу у
Војводини, и као једину у Војводини (поред
Онколошког института Војводине ) која
користи радиојодо терапију (за карцином
штитасте жлезде).
Као рођендански поклон дао је обећање
набавке ултразвучног апарата који ће уз
мамограф употпунити дијагностику карцинома
дојке.
Након њега присутнима се обратила
директорка Болнице, др Горадана Козловачки,
затим начелница Онкологије и организатор
догађаја, Прим. др Недељка Бошков, која је кроз
презентацију приказала рад Онколошке службе
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
мр сци др Светлана Са лма ,
п р ед с ед н и ц и ка н ц е р ол о ш к и х
секција СЛД и ДЛВ.
Лепој атмосфери допринели су
звуци хора «Преподобни Рафаило
Банатски».

Др Недељка Бошков

Јубилеј, 55 година постојања Онколошке
службе у Средњобанатском округу, обележен је
10. априла 2010. године, и тим поводом је
Канцеролошка секција СЛД-ДЛВ одржана у
Зрењанину.
Манифестацији су присуствовали бројни
еминентни стручњаци ове области из целе
земље , као и Покрајински секретар за
здравство, др Атила Ченгери.
Након коктела који је уприличен у Градској
кући, гости су дружење наставили у Народном
позоришту «Тоша Јовановић». Присутнима се
најпре обратио др Ченгери , истакавши
зрењанинску болницу као најбољу у
Војводини, и као једину у Војводини (поред
Онколошког института Војводине ) која
користи радиојодо терапију ( за
карцином штитасте жлезде).
Као рођендански поклон дао је
обећање набавке ултразвучног
апарата који ће уз мамограф
употпунити дијагностику карцинома
дојке.
Након њега присутнима се
обратила директорка Болнице, др
Го р а д а н а Ко з л о в ач к и , з ат и м
начелница Онкологије и организатор
догађаја, Прим. др Недељка Бошков,
која је кроз презентацију приказала
рад Онколошке службе кроз 55
година
постојања . Након ње ,
присутнима су се обратили проф.
Радован Цвијановић, председник
ДЛВ, као и проф др Светислав Јелић и
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Након тога уследио је стручни део
секције са следећим темама :
А д ј у ва н т н а т е р ап и ј а
карцинома дојке код жена млађе
животне доби,
п р е д а в ач : П р о ф д р Ј а с н а
Трифуновић
Мишљење врло младих
жена, оболелих од раног карцинома
дојке , о неповољном
утицају
адјувантне хемиотерапије на фертилитет:
Резултати ЕОРТЦ студије 10002,
предавач: Н. Сав Прим др Зора НешковићКонстантиновић
- Промене у дојци током трудноће и
лактације
предавач: Проф др Весна Кесић
- Тр уд н о ћ а п о с л е л е ч е њ а р а н о г
карциномадојке: предрасуде и чињенице,
предавач: НС Прим др Снежана Шушњар
- Трудноћа и порођај после карцинома
дојке – приказ случаја,
предавач: Доц др Зорица Грујић

Хор "Преподобни Рафаило Банатски"
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ДАН ПЕНЗИОНЕРА
17. фебруар 2010. године
обележило је једно лепо
окупљање у нашој установи. Наиме, тога дана
зграду Управе красила су
нама свима добро знана
лица, која смо годинама
свакодневно виђали и која
су оставила неизбрисив
траг у установи у којој су
радили.
Менаџмент Болнице
угостио је пензионере који
су у претходној години
остварили право на пензију,
п ож е л е в ш и и м д о б р о
здравље и мирне и лепе
пензионерске дане.
Дружење је протекло у
лепој и позитивној атмосфери, а овај датум, 17. март и убудуће ће се у нашој установи обележавати као Дан пензионера,
када ће се окупити сви они који су у претходној години пензионисани.

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА –ПОВОД ДА СЕ ПОДСЕТИМО
Неколико година уназад, друге недеље марта
месеца (11. марта) обележава се СВЕТСКИ
ДАН БУБРЕГА у настојању да се фокусира
пажња и на овај орган - односно систем органа,
слично дану срца , диабетесне болести ...
Разлози за ове врсте акција су последица
масовности појаве, великих трошкова лечења,
буђења опште пажње у очекивању да друштводржава, грађани буду подстакнути на тражењу
решења.
Ове године је активност Светског удружења
нефролога усмерена на превентивне акције
раног откривања бубрежних оштећења код
болесника који имају диабетес. То је огромна
популација пацијента са потенцијално озбиљним и тешким комликацијама на кардиваскуларном систему и бубрезима која имају за
последицу хронична компликована клиничка
стања која захтевају комлексну терапију и поред
свега имају високу стопу морталитета.
10

У нашој болници се у Служби Хемодијализе
из године у годину уочава тренд пораста броја
болесника који захтевају примену неке од
метода замене бубрежне функције-хемодијализа или перитонеална дијализа.
Захваљујући адекватној пројекцији очекиваног пораста потреба за депурационим
процедурама болесници нашег региона нису
током послдењих 18 година ни једног тренутка
били у ризику да им се не пружи адекватна
дијализна процедура али су нефролози наше
болнице као и остале колеге у нашој земљи
незадовољни врло малим процентом трансплантираних болесника јер је то најидеалније
решење за ову комлексну болест.
Трансплантација бубрега је процедура која
се у добро организованом систему ради
рутински - технички савладана методологија
више од 35 година осавремењена значајним
технолошким и медикаментозним приступима
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
који гарантују дуготрајно преживљавање
трансплантираног органа.
У нашој земљи се последњих година поново
интензивира активност на уређењу стручних
правних-законских, етичких и свих осталих
критеријума којима би се обезбедила реактивација трансплантација органа – бубрега, јетре,
срца, плућа, црева, ткива... пре свега кадаверична али и ливинг донорска.
Регионална активност Трансплантационог тима Војводине при Клиничком
центру Војводине отвара реалну
могућност да се заједничком акцијом
свих здравствених установа у Војводини – домова здравља, болница и
Клничког центра Војводине пробуди
свест у грађана али и здравствених
радника о значају рада на решавању
овог проблема. Под слоганом „Трансплантација - шанса за нови живот“
интензивно се ради на промоцији
завештања органа за транслантацију
али се паралелно ради и на развијању
обавеза болница да у свему партиципирају као потенцијане болнице у
којима ће се препознавати болесници
–потенцијално подобни за донацију
органа по строгим критеријумима који
су имплементирани у протоколе за ове
терапијске процедуре. Лекари и особље
јединица за интензивну негу пролазе
или ће проћи посебне едеукативне
семинаре а тимови који ће се бавити
овом проблематиком у свом саставу ће
имати све потребне специјалистичке и
субспецијалистичке
стручњаке –
неуро-логе, кардиологе, нефрологе,
пулмологе, инфектиологе, хирурге ...
Отварањем Јединице за мождани удар при
Одељењу неурологије додатно се повећавају
шансе адекватног мониторига и третмана
потенцијално иреверзибилно угрожених
болесника – могућих донора. Свест о значају
ових могућности се мора развијати и код
здравствених радника и код грађанства без
остављања места сумњи у било који критеријум
по питању Закона, препорука добре клиничке
праксе, етичких, моралних кодекса и одговорности.

Наша болница је према плану активности
Трансплантационог тима Војводине једна од
три прве које ће бити активиране у овој мрежи.
За сада није пристигла сва потребна опрема и
нису обављене едукације свих тимова али се
ради на тим активностима.
Координатор који је задужен за активности
при Дому здравља Зрењанин је др Светлана
Детки.

Amazing Kidneys!

Are yours
healthy?
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www.worldkidneyday.org

Но и поред свих настојања нема места великом задовољству јер се број кадаверичних
транспланатација незнатно повећао , број
потписаних донорских картица – изјава није
репрезентативан па преостаје обавеза да сви
заједно на овом проблему радимо упорније и
свесрдније.
Прим др Роса Јелaчић
Кординатор за трансплантације у Болници
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ДОПУНСКИ РАД У БОЛНИЦИ
На основу Закона о здравственој заштити,
чл.277 ст.1, запосленима у здравственим
установама у државној својини дата је
могућност да у својој установи обављају
одређене послове из своје струке, а на основу
уговора о допунском раду.
За обављање допунског рада у здравственој установи потребна је сагласност
Министарства здравља.
Припремили смо детаљан опис плана за
организовање допунског рада, називе услуга
које ћемо обављати, имена појединаца која ће
бити ангажована у допунском раду, као и цене уз
информацију о елементима које смо користили
за њихово формирање.
Допунски рад у нашој установи смо
планирали на основу предложених инструкција
за здравствене услуге а исте су децидирано
одређене:
- Дуготрајна нега у здравственој установи
која се превасходно пружа са циљем уобичајене
личне неге и опоравка, односно ради старања и
помоћи у дневним активностима а која нема за
циљ дијагностику, терапију или рехабилитацију због болести или повреде.

- Систематски преглед запослених на
захтев послодавца који плаћа из сопствених
средстава.
- Лични конфор (нпр. Смештај у једнокреветну или двокреветну собу са купатилом, ТВом, ...)
- Лечење акутног пијанства
- Козметичке процедуре
- Прекид трудноће
- Лечење сексуалне дисфункције
- Преглед и лечење професионалних и
аматерских спортиста са циљем побољшања
спортске способности
- Психолошко саветовање.
Планиране услуге запослени ће обављати
ван радног времена, а за исте склапају уговор са
нашом установом.
До момента слања овог текста на штампу,
одговор од Министарства није добијен.
Др Драгана Жегарац

Помоћник директора за немедицинске послове,
организацију и координацију

АКРЕДИТОВАНА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА
ЕДУКАЦИЈА ЗА 2010.ГОДИНУ
Одсек за образовни и научно-истраживачки
рад зрењанинске болнице, на челу са др сци мед
Добривојем Мартинов уложио је напоре како би
се испунили услови за акредитацију програма
континуиране едукације наше установе.
Континуирана едукација подразумева
стручно усавршавање здравствених радника
које се наставља након добијања дипломе о
професионалном звању, с циљем континуираног праћења медицинске науке, стицања нових
знања, вештина и унапређења здравствене
заштите.
На основу Одлуке Здравственog саветa
Србије, Општој болници «Ђорђе Јоановић«
Зрењанин акредитован је програм континуиране медицинске едукације за здравствене
раднике и здравствене сараднике за 2010.
годину.
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На основу Правилника који ближе одређује
услове спровођења и оцењивања континуиране
едукације, вредновање бодова за стручне
састанке је:
предавач - 2 бода
слушалац - 1 бод
Први стручни састанак обухваћен овом
акредитацијом одржан је 31. марта 2010.године
у Конференцијској сали болничке библиотеке;
предавачи су били др Татјана Радаковић са
темом «Испитивање повезаности полипа и
карцинома желуца и хеликобактер пилори
инфекције» и др Ласло Штајер са темом
«Компаративна студија учесталости ХСИЛ и
инвазивног карцинома грлића материце у
скринираној и нескринираној популацији».
Maja Сладојевић
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
IN MEMORIAM

Прим. др Антал Бодо
Рођен 31.07.1926. године
у Торди, Зрењанин
Умро 21.01.2010. године
у Зрењанину

Прим. др Антал Бодо, лекар специјалиста инфектолог је цео свој радни век
провео лечећи пацијенте у Зрењанинској
општој болници.
Као млад лекар (Медицински факултет је завршио у Загребу 1953. године),
запослио се у Болници 1954. године где је
припремао специјалистички испит из
инфективних болести који је положио 02.
овембра 1960. године у Београду са одличном
оценом.
Звање Примаријуса стекао је 14.
новембра 1972. године.
Сво време рада у Општој болници био
је главни инфектолог. Начелник инфективног одељења био је од 1964. године па до
пензионисања 1991. године.
Једно време, од 15. марта 1967. године
до 30. априла 1969. године био је Управник
ООУР-а Опште болнице „Ђорђе Јоановић“
која је била у саставу Медицинског центра
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Зрењанин , а истовремено и начелник
Инфективног одељења.
Поред свог редовног посла бавио се и
друштвено-политичким радом . Био је
председник Управног одбора, председник
Савета болнице, председник савета за
Народну одбрану Општине Зрењанин ,
председник Савета здравствених установа у
Војводини а једно време је био и подпредседник Општине Зрењанин.
Прим. др Антал Бодо отишао је у
заслужену пензију 13. октобра 1991. године.
Своје пензионерске дане проживео је
у кругу своје породице, супруге, сина и ћерке
где је и умро у својој 84. години живота.
Његове колеге лекари и други
здравствени радници и остали запослени
опште болнице, дуго ће се сећати доброг и
племенитог човека Прим. др Антал Бодоа.
Спасо Јањић
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ПОКРЕТАЊЕ Е-БИБЛИОТЕКЕ (ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА)
Пратећи модерне трендове информатизације пословних система, библиотекарство као
пословна делатност такође пролази кроз процес
промена. Библиотечка делатност дефинисала је
нову стратегију развоја размене библиотечке
грађе упоредо са стратегијом развоја ИТ
система. Због доступности електронских
докумената похрањених у базама података
широм света лако је доћи до жељених
информација користећи интернет.
Водећи се жељом да унапредимо доступност информација, електронских стручних
часописа и књига формирали смо Е Библиотеку.
Е-библиотека треба да омогући запосленима
у болници да користе стручне часописе у
електронском облику на сваком рачунару
једноставним приступом на иконицу Е-библиотека. Садржај Е-библиотеке ће се временом
повећавати као и надамо се заинтересованост и
посећеност запослених. Очекујемо од свих да
иступе са својим идејама о садржају Ебиблиотеке и тимски учествују у креирању
сопствених потреба.
Информације као највреднији ресурс на овај
начин ће бити доступне нашим радницима на
ефикаснији и ефективнији начин, могућности
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за даље унапређење ове области су неограничене а подршка и заинтересованост наших
колега сасвим сигурно неће изостати.
Игор Јањић

Стручни сарадник за унапређење квалитета рада
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе

БЕ - БЕ
Нашим радницима:
? Др Јелени Лукић Петров, специјалисти интерне медицине, и њеном супругу

Срђану, честитамо рођење сина!
? Др Стели Попи Костић, специјалисти гинекологије и акушерства, и њеном
супругу Мирославу, честитамо рођење сина!
? Ани Митровић, доктору медицине, и њеном супругу Александру Живанов,
честитамо рођење сина!
? Јелени Стојшин, акушерској сестри, и њеном супругу Горану честитамо рођење
сина!
? Јасмини Лазић, акушерској сестри, и њеном супругу Радивоју честитамо рођење
ћерке!
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Вукашин Димитријевић-Бата

