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ОБЕЛЕЖЕНА ЛЕКАРСКА СЛАВА

Дана 14.новембра 2008. године
прослављена је лекарска слава – Свети
врачи Козма и Дамјан.
Кум Славе, др Жива Козловачки,
интерниста кардиолог предао је кумство
др Радивоју Јеловац, доктору стоматологије.
Након литургије пререзан је Славски
колач и потом су лекари у Духовном
центру « Преподобни Рафаило Банатски
« наставили дружење. Истог дана увече
у хотелу « Војводина « организован је
традиционални лекарски бал на ком су
лекари на прикладан начин обележили
своју славу.
Маја Сладојевић

Оснивач и издавач ОПШТА БОЛНИЦА «ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ» ЗРЕЊАНИН,
др Васе Савића бр. 5, тел. 023/513-200, факс 023/564-104,
главни и одговорни уредник: Маја Сладојевић - ПР Болнице, фотографије: Зоран Међо,
карикатура: Кире Раденковић, штампа: DIGINET ЗРЕЊАНИН тираж: 300 примерака
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ПОЗИВНИЦА
ЗАПОСЛЕНИМА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН
Поводом обележавања 113 година
Опште болнице «Ђорђе Јоановић« Зрењанин,
Позивамо Вас да својим присуством увеличате прославу
која ће се одржати у ПЕТАК, 28. новембра 2008. године
у ресторану « ЛОЛА «, улица Југ Богдана 34, Зрењанин,
са почетком у 13 часова.
Том приликом биће уручена признања уз пригодне
поклоне за раднике са 25 и 30 година радног стажа.
С поштовањем,
Директор Опште болнице
« Ђорђе Јоановић « Зрењанин

Др Милета Михајлов

НОВИ CT АПАРАТ
Због квара на старом апарату,
CT кабинет није радио од јануара 2007. године до 09.09.2008. године, када је почео пробни рад
на новом мултислајсном CТ уређају.
Обука особља (5 лекара
радиолога и 5 РТГ техничара) се
врши према стандардном плану
и програму произвођача GE у 3
фазе:
1. ф а з а е д у к а ц и ј е ј е
завршена у периоду 09. – 12.
2008. године коју је водио
обучени инст руктор, а
приказани су ст андардни
програми и основне могућности
уређаја.
2. фаза је сада у току и
обављају се тренинзи кроз
самостално усвајање
компликованих програма рада
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за разне врсте мултислајсних CT
п р е гл е д а . З а к љ у ч н о с а
20.11.2008. године, обављена су
302 CТ прегледа за хоспиталне и
хитне пацијенте преко Одељења
за хитан пријем и за то не
постоје листе чекања.

3. фаза ће бити обављена од
стране инструктора апликатора,
када ће се савладати технике
специјалних протокола које
омогућава овако технички
високодиференцирани апарат.
Др Јасна Воргић

Након завршетка 3. фазе,
кренуће се са заказивањем
прегледа за амбулантне
пацијенте са формирањем
листе чекања.
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?
ОД НОВЕ ГОДИНЕ - ДИЛЕМА
РАДИТИ У ПРИВАТНОЈ ИЛИ ДРЖАВНОЈ БОЛНИЦИ
Сви запослени у државним
здравственим установама
мораће да се изјасне о томе да
ли ће радити код досадашњег
послодавца, или ће радни
однос засновати код приватника, у приватним болницима
или ординацијама. Тај дан
одлуке је 11. децембар ове
године.
Наиме, у складу са Законом
о здравственој заштити којим
је био утврђен рок од 3 године
(рачунајући од дана доношења
2005. године), истекло је време
у коме су запослени радећи у
државним здравственим установама пуно радно време,
могли истовремено радити и
код приватника, по основу
Уговора о допунском раду. За
такав рад, директор државне
установе давао је претходну
писмену сагласност. При томе
је директор водио рачуна да
4

такав допунски рад буде у
разумној мери, да не
оптерећује превише запосленог, како његов рад у државној
установи не би трпео штету.
Дакле, од 11. децембра
2008. године, неће моћи више
тако. Свима ће престати да
важе дате сагласности на
допунски рад, тако да ће
лекари и други здравствени
радници морати да се одлуче
код кога ће радити пуно радно
време.
Постојећим Законом о раду,
утврђена је могућност да
поједини запослени имају
радни однос код два послодавца, али не са пуним радним
временом , већ са радним
временом мањим од 8 сати.
Вероватно ће неки од заинтересованих користити ову
могућност, наравно уколико
такав облик рада одговара и

државној здравственој установи, са којом се закључује
Уговор о раду.
Потребом да се примени
овај законски рок, неки радници су доведени у дилему:
код кога бити у радном односу
од нове године?
Поводом овога, у здравственим установама je обављено анкетирања запослених
и њихово изјашњавање. За
сада су се изјаснили да пређу у
приватни рад један лекар
специјалиста рендгенолог и
један РТГ техничар.
На крају, ваља напоменути
да ће раднику који убудуће
буде радио код приватника,
противно Закону, директор
здравствене установе моћи
дати отказ Уговора о раду.
Спасо Јањић, дипл.правник
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ПОСТАВЉЕН ВИДЕО НАДЗОР
Половиним ове године пуштен је систем видео надзора у новој болници који обухвата: 25
камера распоређених по нивоима « 99 «, « 00 «,
« 01 «, « 03 « и « 04 «, затим 2 DVR-а ( дигитална
видео рекордера ) са капацитетом од по 320 Gb
који омогућују снимање у трајању од три недеље, PC рачунар којим се врши надзор камера,
преглед снимљеног материјала и подешавање
снимача.
Камере надзиру све улазе у болницу,
просторе у ходницима испред лифтова и битне
коридоре објекта.
Систем има могућност надоградње и
проширења како која фаза изградње болнице
буде то захтевала.
Циљ видео надзора је контрола уласка и
изласка из нове болнице, превентивно
спречавање евентуалних кривичних дела, као и
идентификовање могућег починиоца.
Дипл. Инг. Ел ектротехнике Драган Дукић
И Н Ж Е Њ Е Р И Н В Е С Т И Ц И О Н Е И З Г РА Д Њ Е

поглед на зграду нове болнице

• број 21 • Октобар/Новембар 2008. године

5

Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ПРЕДАВАЊЕ У САНУ О СТРАНИМ ТЕЛИМА ЈЕДЊАКА
Традиционална ОРЛ недеља,
годишњи скуп оториноларинголога, одржан је у свечаној сали
Српске академије наука и
уметности у Београду од 3. до 5.
новембра 2008. године. Скуп је
окупио еминентне стручњаке из
земље и иностранства који су
изнели најновија сазнања из
аудиологије , ринологије и
проблематике страних тела
горњих аеродигестивних путева
и представили их кроз научне
радове и предавања.

Проблематику страних тела
једњака и начину њиховог
уклањања презентовао је Мр сц.
др Горан Пудар, оториноларинголог из наше установе, који је,
кроз резултате свог научног
рада, указао на карактеристике
ове појаве у нашем региону.
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„Страно тело једњака може
бити свако тело које прогутано
заостане у унутрашњости овог
органа и најчешће се јавља
сасвим случајно, док је ређа
појава у случајевима неуролошких и психијатријских обољења , као и у случајевима
покушаја самоубиства гутањем
тврдих и оштрих предмета .
Према урађеној студији годишња инциденца појаве у нашем
региону износи 7,8 на 100.000
становника“ истакао је Мр. сц.
др Горан Пудар. „ Представљена
студија је резултат дугогодишњег искуства и успешног
рада ОРЛ одсека у овој области и
обухватила је период од 1988 до
2007. године . У наведеном
периоду начињено је 517
ригидних езофагоскопија у
општој анестезији, а нађено је и
успешно одстрањено 201 страно
тело једњака.“
„ Најчешће ст рано тело
једњака код одраслих била је
кост животињског порекла (од
чега највише свињска, потом
пилећа и рибља кост), док је на
другом месту по учесталости то
био месни болус. Код деце, са

просеком узраста од 3. године,
најчешће страно тело је метални
новчани апоен и он је нађен у 23
случаја. Поред наведеног нађена
су и тела од метала, дрвета,
пластике , тела вегетабилног
порекла као и денталне протезе и
делови ових протеза“ рекао је др
Пудар.
„У свим наведеним случајевима нису забележене озбиљне
компликације које може проузроковати страно тело и/или
сама интервенција ригидне
езофагоскопије. Најтежа компликација је перфорација
једњака и она, нажалост, може
довести до леталног исхода.
Према статистикама јавља се у
0,1% до 1,9% случајева. Метода
ригидне езофагоскопије која се
обавља на ОРЛ одсеку потврдила
је своју сувереност и ефикасност
у случајевима страних тела
једњака“ закључио је Мр сц. др
Горан Пудар.
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У НОВОМ ПРОСТОРУ ХИРУРГИЈА,
АНЕСТЕЗИЈА СА РЕАНИМАЦИЈОМ И ОП БЛОК
Комплетан простор етаже « 04
« од недавно је усељен. Простор је
површине 2 500 м2 у којем је
смештен стационар за хируршке
гране са укупно 100 болесничких
постеља.
Поред одсека Урологије и
Ортопедије ( које су представљене
у прошлом броју «Гласа болнице»
), у новом простору од недавно се
налази и Одсек опште хирурги
који располаже са 44 болесничке
постеље распоређене у 12 трокреветних и 4 двокреветне собе за
полуинтензивну негу. Свака соба
има засебан санитарни чвор и туш
кабину, као и видео надзор тако да
сестре на контролном пункту
имају увид у стање пацијената у
сваком моменту.
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Оно што је велика предност у
односу на претходни смештај
јесте близина Операционог блока
који је смештен у истој згради на
1. спрату, а повезани су савременим лифтовима.
У склопу Операционог блока
налази се 7 операционох сала . За
сада су у функцији 4 сале, а једна
је тренутно у фази припреме за
пуштање у рад. У функцији су:
сала за ортопедију, за урологију и
две за општу хирургију са лапароскопијом. Сале су снабдевене
најмодернијом опремом последње генерације.
Дана 4. септембра 2008. године
са радом у новом простору
кренуло је и Одљење анестезије и
реанимације са 10 постеља интен-

зивне неге од којих су две намењене за пацијенте у изолацији.
Кревети су последње технологије,
изнад сваког кревета постоји
плафонски ампел на који је
монтирана сва опрема.
У односу на стари смештај,
овај простор је већи, бољи, како
пацијентима, тако и особљу.
Према речима начелника, др
Горана Латовљев, најзначајнија
предност је близина Операционог
блока, те је трансфер пацијената
максимално смањен.
Маја Сладојевић
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ПРЕСЕЉЕНА ПСИХИЈАТРИЈА
Психијатријско одељење зрењанинске болнице
је од 2003. године било привремено смештено у
бараци у којој услови нису били баш на високом
нивоу (објекат није од чврстог материјала, стар је и
истрошен).
Након пресељења Хирургије у нови објекат,
остала је празна зграда која је иначе под заштитом
државе, од чврстог је материјала и у веома добром
стању, те су створени услови да Психијатријско
одељење пређе у простор чврстог који је далеко
погоднији за смештај и рад овог одељења, а по
садашњем плану барака ће се рушити.
Собе су лепе, простране и светле, број кревета је
42, што се и уклапа у план мреже здравствених
установа. У бараци није било услова за смештај
одговарајућег броја кревета па се радило са
смањеним капацитетом.
У новом простору створена је могућност да се
пацијенти поделе у више соба, у односу на пол и
патологију болести, што до сада није био случај.
Сви пролази на степенице које воде на спрат су
обезбеђени, као и улаз у подрум, тако да пацијенти
немају приступ просторијама које нису под
контролом особља.
Пацијенти ове врсте су увек на маргини и одбачени од друштва , а у великом броју случајева и од
породица, након пресељења из њихових уста се чује: « Баш нам је лепо, сада смо у хотелу а не више
у бараци «.
Маја Сладојевић

нова соба

нови смештај
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стара зграда
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УГРАЂЕН ПРВИ ИМПЛАНТАБИЛНИ СНИМАЧ СРЧАНОГ РИТМА
Дана 16.09.2008. у нашој
болници је пацијенту К.С.
уграђен први имплантабилни
снимач срчаног ритма, тзв.
REVEAL LOOP RECORDER.

Имплантацију је обавио
Проф Др Драган В. Ковачевић
са Института за кардиоваскуларне болести у Сремској
Каменици уз асистента Др
Золтан Ф. Лазара - интернисте
кардиолога наше болнице.
Програмирање и софтверски
надзор је обавио Дипл Инг
Дејан Стаменковић инжењер
фирме MEDTRONIC, која је
уједно и произвођач имплантата.
Ради се о револуционарној
методи дугорочне дијагностике поремећаја ритма и
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спровођење, која је незамењива у разјашњењу губитака
свести (синкопалних стања)
непознатог узрока.
Продужено бележење срчане активности познатије као
Холтер-мониторинг срчаног
рада је стандардизована дијагностичка метода која је око 20
година у употреби у нашој
установи. Помоћу ње се уз
промену неколико генерација
уређаја омогућило праћење 24часовног или 48-часовног
срчаног рада. Она и данас
представља златни стандард за
дијагностику поремећаја ритма и спровођења срчаних
импулса. При том је остала
непокривена велика област
дијагностичких непознаница и
недоумица код стања са
повременим губицима свести
која се ретко дешавају и могу
имати узрок у поремећају
ритма срца. Због тога се
указала потреба за уређајем
који би био у могућности да
непрекидно надзире срчани
рад и да бележи поремећаје
срчаног рада у дуготрајнијем
периоду. Фирма MEDTRONIC
развија овакав уређај, тзв

имплантабилни loop recorder,
који је тежине неколико грама.
Он се у локалној анестезији
уграђује у поткожно ткиво
пацијента у предео грудног
коша, који на тај начин може и
до три године да бележи срчани
рад, и да након евентуалног
губитка свести на контролном
прегледу да лекару-клиничару
драгоцене информације о томе,
да ли је поремећај срчаног рада
допринео губитку свести или је
несвест била другог узрока.
Наша болница поседује
тренутно 5 (пет) оваквих
имплантабилних уређаја, са
којима смо у могућности да
урадимо велики искорак у овом
правцу дијагностике и лечења.
Овом интервенцијом учињен је
јединствен и револуционарни
корак у напредовању кардиолошке службе, с тим да смо на
овај начин у Војводини постали једина болничка установа
изван Института за кардиологију у Сремској Каменици, у
којој се оваква дијагностика
спроводи.
Др Золтан Лазар
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ПЕЈСМЕЈКЕР ЦЕНТАР
Општа болница «Ђорђе Јоановић» у Зрењанину је основна
здравствена установа за
стационарно лечење и пружање
специјалистичких медицинских
услуга грађанима Средњобанатског округа – општине Зрењанин,
Нови Бечеј, Житиште, Нова Црња
и Сечањ са око 230 000 становника.

На основу анализа броја
пацијената региона који покрива
наша болница, утврђено је да број
пацијената који годишње имају
пот ребу за имплант ацијом
трајног пејсмејкера премашује
50, што и јесте био критеријум за
минимални број годишњих
имплантација.

Др Лазар са Др Ковачевићем

Од тада др Лазар самостално
обавља овакве операције чиме је
комплетиран Пејсмејкер центар
зрењанинске болнице.
П а ц и ј е н т и ма С р ед њ о б а натског региона је на овај начин
омогућено једноставно и доступно остваривање права
овог
сегмента здравствене заштите,
због којег су до сада морали да
путују у неку од клиника у Новом
Саду или Београду.
Све ово говори колико је наша
установа добила на значају и
угледу оснивањем Пејсмејкер
центра на челу са др Лазар
Золтаном, а руководство и сви
запослени ће као и до сада радити
на унапређењу здравствене
заштите грађана и пружању што
квалитетнијих услуга.
Maja Сладојевић

На основу процене старосне
структуре становништва, у којој у
значајној мери учествују грађани
старије животне доби, и на основу структуре морбидитета и
морталитета становништва, где
кардиоваскуларне болести узимају значајан удео, указала се потреба проширења палете услуга
збрињавања кардиова-скуларног
болесника.
За ову годину планирано је
отварање два пејсмејкер центра у
Републици, а један је у Зрењанину.
Радна група за пејсмејкере и
њен председник, Проф. Др Горан
Милашиновић утврдили су да
наша болница задовољава све
критеријуме за отварање пејсмејкер центра:
-Постојање техничких услова
за имплантацију пејсмејкера:
хируршке сале са лучним рентген
уређајем и могућност скопије на
њему
-Едуковани кадар за имплантацију пејсмекера,
-Доступност васкуларног хирурга и анестезиолога и њихових
служби
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У Општој болници Зрењанин
крајем маја је најпре са радом
почела амбуламта за контролу
пејсмејкера, а 11.06.2008. године,
др Золтан Лазар је уз асистенцију
др Драгана Ковачевића и инструментарке са Института за кардиоваскуларне болести извршио
прву интервенцију уградње
трајног пејсмејкера.
детаљ из операционе сале
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
НА ПРАГУ РЕШЕЊА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА
У оквиру пројекта Министарства здравља «
Техничка подршка управљању медицинског
отпада «, који финансира Европска агенција за
реконструкцију и развој, Општа болница
«Ђорђе Јоановић» Зрењанин обезбедила је
специјалан објекат за прераду медицинског
отпада, док је апарате обе збедило
Министарство здравља Републике Србије.

Опрема коју је Болница добила су два парна
стерилизатора , дробилица , контејнер за
третман отпада, резервни делови и потрошни
материјал , као и возило за транспорт
медицинског отпада.
Завршен је и практични део обуке за возаче и
особље које ће бити ангажовано на послу
стерилизације и прераде медицинског отпада.
Са прерадом отпада у нашој установи
кренуло се 03. 11. 2008. год. А ускоро ће
медицински отпад из свих домова здравља
Средњобанатског региона ускоро бити
прерађиван на једном месту. Након прераде је

то потпуно безопасан комунални отпа; ( отпад
се прво стерилише, након чега се меље и
претвара у гранулирану стерилну масу која се
депонује у ограђену просторију. Из ње је затим
преузимају радници ЈКП «Чистоћа и зеленило»
и одвозити на сметлиште).
Циљ Пројекта је израда ефикасног система
за сакупљање , складиштење , третман и
одлагање медицинског отпада у складу са
законским одредбама Републике Србијe и
упутствима Европске уније.
Такође се настоји повећати свест код
запослених о потреби правилног одлагања
отпада, а све у циљу смањења акцидената и
повреда на раду, као и потреба да се заштити
друштвена заједница и животна средина.
Основном сегрегацијом отпада смањиће се
количина инфективног отпада за око 70 %, чиме
се постиже значајна уштеда при збрињавању
отпада, а степен безбедности се знатно
повећава.
Маја Слсдојевић

НАСЛОВ
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
МЕТАДОНСКИ ЦЕНТАР ПОЧЕО СА РАДОМ
Препоруком Републичког министарства за здравље републике Србије, у току је спровођење
Пројекта супституционе терапије интравенских корисника
хероина и формирање метадонских центара. Метадонски центри који спроводе супституциону терапију постоје у Новом Саду и Сомбору, а од почетка новембра 2008. године и у Општој
болници Зрењанин.
Носилац Пројекта је Институт за психијатрију – Клинички
центар Војводине на челу са
проф.др Николом Вучковић, а
Пројекат финансира Глобал
Фонд.
Било је неопходно спровести
овакав програм јер је процена
да је у Војводини број хероинских зависника у порасту и да
износи 9 000 – 10 000.
Крајем јуна 2008. године потписан је споразум о сарадњи
између Института за психијатрију Клиничког центра Војводине и Опште болнице «Ђорђе
Јоановић» Зрењанин, у смислу
сарадње у превенцији инфекција ХИВ-ом код интравенских
зависника на супституционој терапији.

У склопу потписаног Уговора о сарадњи, Болница је обезбедила простор и то у згради лабораторије, а опремање, плате и
надокнаде ангажованих на реализацији Пројекта као и урин
тестови на ПАС финансирани
су наведеним пројектом.
Координатор овог пројекта
за нашу установу је др Драгана
Жегарац, а за реализацију Пројекта ангажовани су:
-један лекар опште праксе
-један психолог

-један медицински техничар
Консултанти су:
- два психијатра
- један психолог
- једна медицинска сестра
Супституциона терапија метадоном у садашњем тренутку
је једини могући начин лечења
за одређену категорију зависника код којих је болест значајно напредовала и који су ризична група за ХИВ инфекције, тако да је оправданост за отварање Метадонског центра у нашој
средини велика.
Маја Сладојевић

12

• број 21 • Октобар/Новембар 2008. године

Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ВРЕМЕПЛОВ
Једно време у Општој болници су радила два врсна хирурга:
Прим. др Зоран Каменковић и Прим. др Радмила ВоргићРадојчић. Први је био начелник Хиругије 13 година пре II
Светског рата и 13 година од ослобођења, до 1958. године, када
је шефовање на Хирургији преузела др Радмила ВоргићРадојчић.
Прим. др Зоран Каменковић је био врсни хирург кога
сигурно памте многи Зрењанинци. Жива прича о њему и данас
постоји на Хируршком одељењу зрењанинске болнице. Пре
рата је имао и своју приватну хируршку праксу, а у Општој
болници је радио непуних 40 година. Био је изврстан хирург и
хуманиста - прави лекар посвећен искључиво својим
пацијентима.
Прим. др Зоран Каменковић се родио 9. децембра 1895.
године, у селу Ботош, где је завршио основну школу. Његов
отац, Александар, био је свештеник у Ботошу пуних 50 година.
Сем куће од набоја није имао више имовине. Сав свој скромни
приход улагао је у школовање своја два сина. Оба су студирала
.
медицину и били лекари и људи изузетног образовања, који су
говорили више светских језика.
(1895 - 1974.)
Прим. др Зоран Каменковић је Гимназију завршио у
Великом Бечкереку, јуна 1914. године. Идуће године је уписао
Медицински факултет у Београду. У жељи да сазна више,
наставио је студије у Прагу, где је и дипломирао 1921. године (како је сам забележио, говорио је чешки,
мађарски, немачки, а служио се и француским, пољским и руским језиком). Био је једно време асистент на
Медицинском факултету у Загребу, на коме је 1924. године и стекао специјализацију из опште хирургије.
Од фебруара 1928. године постављен је за шефа Хируршког одељења Обласне болнице у Великом
Бечкереку, на којем месту га је затекао рат 1941. године. Одмах је мобилисан у Војску Краљевине
Југославије, као резервни санитетски пуковник. Већ 17. априла пао је у немачко заробљеништво, тако да је
цео рат био војни заробљеник у Немачкој. Ту је као логораш - хирург лечио и оперисао бројне југословенске
и друге заробљенике. У логору је био организатор антифашистичког покрета. У заробљеништву је остао до
краја рата, односно до ослобађања логора од стране британских војника.
Након повратка кући, одмах се ставио на располагање партизанској војсци, односно Народно
ослободилачком Одбору Петровграда, који га је поставио за шефа Хирурушког одељења Обласне болнице,
где је остао све до 1959. године, када је отишао у редовну пензију. Међутим, жеља за радом и жеља да
помогне болеснима навела га је да остави пензију и да се поново запосли у Болници. Радио је све док је
могао, наредних 10 година, све до 1969. године.
Прим. др Зоран Каменковић је пре рата, а и после рата имао своју приватну хирурушку праксу. Од 1934.
до 1939. године држао је у закуп зграду Санаторијум др Хаинермана (зграда некадашње очне болнице), да
би 1939. године отпочео да гради властити санаторијум. То је зграда у којој се сада налази Дечији диспанзер
Дома здравља у Зрењанину.
Био је учитељ многим хирурзима у зрењанинској болници. Његова марљивост и однос према
пацијентима посебно се памте. По једном извештају о његовом раду из 1931. године видимо да је те године
обавио 886 операција. Био је патриота и хуманиста и у заробљеништву, тако што је помагао и лечио
логораше и других нација. Познато је да је и после рата добијао писма захвалности од многих бивших
заробљеника, а председник Републике Француске га је одликовао највишим француским одликовањем Легијом части.
“Био је одан и спреман на свако залагање, што произилази из његовог погледа на дужност и улогу лекара,
а не из његове свести за изградњу социјализма. Политички није активан и не испољава своје политичке
погледе” - било је записано 1949. године у његовој персоналној карактеристици, која се водила за све
запослене у Болници.
Био је члан одбора Српске православне цркве високог ранга.
Прим.др Зоран Каменковић није био ожењен. Својим радом помагао је децу свога брата и био им од
велике користи. После пензионисања, живео је још неколико година. Умро је у Зрењанину, 4. новембра
1974. године.
Успомена на истакнутог човека и хуманисту Зрењанина остаће и за будуће генерације хирурга
Зрењанинске болнице.
Спасо Јањић, дипл.правник
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ШАЛА -МАЛА
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ДАНИ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
Пети по реду, сада већ
традиционални, « Дани
здравствене неге « одржани су
у нашој установи у периоду од
17.11. до 21. 11. 2008. године на
челу са главном сестром
Болнице Славицом Завиша.
Свакодневно су одржавана
едукативна предавања на
којима су учествовали како
лекари и медицинске сестре
наше установе, тако и гости из
Клиничког центра Србије ,
Бање « Русанда » Меленци ,
Универзитетске дечје клинике
Београд, Високе здравствене
школе струковних студија
Београд и Средње медицинске
школе Зрењанин.
У склопу манифестације
организована је поставка
постера на којима су на
креативан и занимљив начин
представљена сва одељења и
службе.
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Служба здравствене неге
представља организовани
облик деловања извођача
здравствене неге –
медицинских сестара , који
планира, организује, води и
надзире здравствену негу
болесника у нашој установи.

Основни задатак Службе је
квалитетна здравствена нега и
ефикасна здравствена обрада
болесника хоспитализованих у
Општој болници « Ђорђе
Јоановић «.
Маја Сладојевић
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ
Октобар- месец борбе против
рака дојке протекао је у знаку
подршке женама оболелим од
ове болести. Поред гостовања у
медијима поводом ове теме,
шеф Онколошког одсека зрењанинске болнице, др Недељка
Бошков, организовала је две
манифестације .
У народном позоришту
«Тоша Јовановић» 21. октобра
одржан је скуп под називом: «
Оне и њихови пријатељи «.
Скупу су присуствовали покрајински секретар за здравство Мр
др Атила Ченгери , лекар
специјалиста и хуманиста др

Драган Ђилас, чланица Републичке комисије за карцином
дојке, покрајинска посланица
Тања Дуловић , покрајински
посланик Милан Звекић, члан
градског већа Зрењанин задужен
за здравство др Милош Ковачевић.
Председница Друштва
српско-руског пријатељства и
популарна глумица Ивана
Жигон и сама је била суочена са
овом опаком болешћу коју је и
победила , те су њене речи
охрабриле све оне које нису
успеле да избегну ову болест.
Поред ње речи охрабрења

упутиле су и друге жене из
н а ш е г о к руже њ е ко ј е су
победиле болест или се још увек
лече, као и сама водитељка
програма, новинарка Бранка
Јајић.
Уметнички програм улепшали су чланови дечјег хора
«Преподобни Рафаило Банатски», Плесни клуб «Free Dance»,
тенор, члан опере Народног
позоришта у Београду Љубомир
Поповић и његова супруга
Драгана, мецосопран и
Зрењанинац Мирослав Тубић
који је свирао гитару.

Духовни центар «Преподобни Рафаило Банатски»

Драгана Поповић

Љубомир Поповић
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детаљ са изложбе
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плесни клуб «Free Dance»

дечјег хора «Преподобни Рафаило Банатски»

Дана 6. новембра, у галерији
Духовног центра «Преподобни
Рафаило Банатски»отворена је
едукативна изложба под називом «Њен пријатељ». Реч је о
изложби фотографија познатих
личности који, су се лечили од
ове болести и њихових пријатеља.. То је заједнички пројекат
фотографа Небојше Бабић,
фармацеутске куће « Рош»,
добротворнег фонда «Катарина
Ребрача»и Онколошког одсека
зрењанинске болнице. Том
приликом гостима се обратио
покрајински секретар за здравство, др Атила Ченгери, члан
градског већа задужен за
здравство Др Милош Ковачевић,
шеф Онколошког одсека др
Недељка Бошков и Катарина
Ребрача.
У Средњебанатском округу
живи 208.456 становника (по
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глумица Ивана Жигон

попису из 2002. године), од чега
је 56.465 жена старијих од 40
година.
Стопа инциденције од малигних болести код жена у 2006.
години износила је 573,9 /
100.000 становника (регионални
регистар за рак).
Стопа морталитета од малигних болести је 242,8 / 100.000
становника. Карцином дојке се
налази на првом месту у
обољевању и смртност од
малигних болести жена, код нас
и у свету.
У Европи, рак дојке је
најчешћа локализација код жена.
Рак дојке чини 25,56% свих
локализација рака код жена.
Ризик обољевања од рака дојке
је за 60,6% већи у западној него
источној Европи.
Војводина спада у подручја
са средње високом стопом

инциденције и високом стопом
морталитета од рака дојке.
45 - 50% случајева у тренутку
откривања рака дојке постоје
метастазе у регионалним лимфним жлездама.
90%
боле сница саме
откривају болест. Инциденција
од рака дојке у Средњебанатском округу расте у последњих 5
година, док је од 2005. године
смртност почела да опада, што
није сасвим поуздан показатељ.
То ће се моћи реално процењивати у наредних 5 година.
У првих 10 месеци ове
године, на Онколошком одсеку
је региостровано 100 нових
случајева, а у протеклој години
107 (на 12 месеци).
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АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА
VII СПОРТСКЕ ИГРЕ НОВОГ СИНДИКАТА
ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ И ВОЈВОДИНЕ
Нови синдикат здравства
Србије и Војводине одржао је у
периоду од 15. до 20. септембра,
у Пролом бањи, VII Спортске
игре са синдикалном школом.
Овој синдикалној
манифестацији присуствовало
је преко 450 спортиста и
полазника синдикалне школе.
У предивном амбијенту
Пролом бање, у окружењу
прелепе природе, запослени у
здравству Србије и Војводине
су се такмичили у спортским
дисциплинама и показали
висок ниво фер-плеја,
другарства и међзсобног
уважавања.
Поред читавог низа
такмичења у колективним и
појединачним спортовима,
уче сници су искористили
прилику да се одморе од
свакодневних напорних и
одговорних дужно сти у
здравственим установама.
Такође, ово је била прилика да
се запослени у здравству из
свих крајева наше земље боље
упознају, друже, а и да размене
искуства везана за свакодневни
рад у здравственом систему
Србије.
Када говоримо о
спортским резултатима, у
екипном пласману прво место
је о својила екипа Новог
синдиката болнице Ужице,
друго место екипа Новог
синдиката Опште болнице
Зрењанин, а треће место екипа
болнице Прибој.
Екипа Новог синдиката
Опште болнице Зрењанин
постигла је следеће резултате:
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Мушка екипа : рукомет - I место
Женска екипа : конопац - I место
Женска екипа : пливање - I место
Женска екипа : стони-тенис - I место
Женска екипа : пецање - I место
Женска екипа : пикадо - I место
Мушка екипа : конопац - II место
Женска екипа : шах - II место
Мушка екипа : одбојка - II место
Женска екипа : пецање - II место
Мушкиа екипа : пикадо - II место
Женска екипа : рукомет - III место
Мушка екипа : шах - III место
Др Марија Марић, анестезиолог Опште болнице Зрењанин,
проглашена је за најбољег спортисту VII Спортских игара.
Заједничко мишљење свих учесника је да су се сјајно
рекреирали, одморили од свакодневнице, много тога научили,
али пре свега веома лепо дружили, па ову синдикалну
манифестацију можемо назвати правом школом другарства.
Нови синдикат
Опште болнице Зрењанин
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АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА
УСВОЈЕНО ПРОШИРЕНО ДЕЈСТВО ОПШТЕГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
Министар рада и социјалне политике у
Влади републике Србије, Расим Љајић,
потписао је одлуку о проширеном дејству
Општег колективног уговора, док су председници Уједињених гранских синдиката
«Независност», Савеза самосталних синдиката Србије и Уније послодаваца Србије
потписали Анекс овог уговора.
Члан Социјално – економског савета и
председник Савеза самосталних синдиката,
Љубисав Орбовић, истакао је том приликом
да ће проширено дејство Општег колективног
уговора важити за све запослене у Србији и да
ће на основу њега сви запослени имати иста
права, а сви послодавци исту обавезу.
Орбовић је нагласио да ће остала питања
запослених бити регулисана кроз гранске
колективне уговоре о којима би требало да
почне да се преговара са Унијом послодаваца
Србије.

Усвојено проширено дејство Општег
колективног уговора значи да од 1. јануара
2009. године и ми у јавним службама стичемо
право на:
- ТОПЛИ ОБРОК у износу од 15 % од
просечне зараде у Републици Србији
- РЕГРЕС за коришћење годишњег
одмора у висини од 75 % од просечне зараде у
Републици србији
Сваки запослени би на основу новог
Анекса , уз Општи колективни уговор ,
требало да добије приближно 7 000 динара
месечно.
Маја Сладојевић

Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе

БЕ - БЕ
Нашим радницима
·- Кристијану Бодо, Медицинском техничару Коронарне јединице и његовој супрузи Силвији
честитамо рођење сина!
- Ивани Жужа, економском техничару и њеном супругу Јови честитамо рођење сина!
- Маји Пујић, медицинској сестри Одељења за хитан пријем и збрињавање пацијената и
њеном супругу Игору честитамо рођење сина!
- Драгани Живанов-Мучи, медицинској сестри Хирургије и њеном супругу Атили честитамо
рођење сина!
• број 21 • Октобар/Новембар 2008. године

19

