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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
КОРОНАРНА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ ОБЈЕКТУ
Покрајински секретар за здравство и социјалну политику, др
Милош Лучић је 22. априла посетио Општу болницу Зрењанин
и том приликом најавио отварање Коронарне јединице у новом
објекту, која је прве пацијенте примила 5. маја 2008. године.
То је савремено опремљена служба на европском нивоу са 10
кревета, стим да је један кревет смештен у изолационом простору за септичне болеснике.
Кревети су последње технологије као и монитори за
континуирано праћење неинвазивних и инвазивних хемодинамских параметара. Такође су набављена и два апарата за
артефицијелну вентилацију – респиратори.
У Служби се налази пет рачунара који су повезани на
централни болнички информациони систем.
Пацијенти су под константним видео и ЕКГ надзором, што
особљу омогућава увид у стање свих пацијената у сваком
моменту.
Према речима шефа Одсека коронарне јединице, др Миро-

слава Радовића, нови простор
је далеко функционалнији,
бољи , модернији од старог и
самим тим пацијентима који се
ту лече омогућени су далеко
конфорнији услови боравка.

САД и НЕКАД
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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, фотографије: Међо
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
УРОЛОГИЈА И ОРТОПЕДИЈА У НОВМ ПРОСТОРУ
Одсеци Урологије и Ортопедије пресељени су у нове просторије зрењанинске болнице и то
на етажи «04» , Уролигија на простору од 530 м2 а Ортопедија заузима простор од 790 м2.

Ортопедија је са радом у
новом простору почела 2. јуна
2008. године. Укупан број
постеља је 25, смештених у 7
соба са по 3 кревета и 2 собе са
по 2 кревета за полуинтензивну негу. На располагању су
и нови простори гипсаоне и
превијалишта.
Први пацијенти Уролошког
одсека примљени су дана
26.05.2008. године. Овај одсек
располаже са 18 постеља
смештених у 8 соба ; 6 трокреветних и две двокреветне собе
за полуинтензивну негу.
Собе су светле и велике са
засебним санитарним чворовима и туш кабинама, а сви
кревети су покретни.

У склопу Одсека налази се
посебна просторија за ендоскопске прегледе и простор за
превијање.
Шеф одсека, др Стево
Медић изразио је велико
задовољство, према његовим

речима сав простор је лепо
замишљен и што је најбитније
функционалан је што омогућава лакши рад запосленима и
угоднији боравак болесни цима.

Oртопедија некад

Урологија
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Ортопедија сад
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
БОЛНИЦА ЗА 22. ВЕК
Др Лучић је посету завршио ши нашу установу као једну од
коментаром
како је ово болни- најсавремених у Европи.
Министар здравља проф. др
ца
за
22.
а
не
за 21. век оценивТомица Милосављевић и Покрајински секретар за здравство
и социјалну политику Др
Милош Лучић са својим сарадницима су 7. маја посетили
нашу установу. Том приликом
обишли су ново Породилиште,
Коронарну јединицу, 3. и 4.
спрат новог објекта.
Импресије нису могле бити
скривене, а коментари су
изузетно позитивни.
"Ово што сам видео није
потребно описивати и коментарисати, довољно је само
пшустити снимак ове болнице
која је равна најсавременијим
светским установама" речи су
министра Милосавлјевића.
Министар здравља проф. др Томица Милосављевић

АМБУЛАНТА ЗА КОНТРОЛУ ПЕЈСМЕЈКЕРА
ПОЧЕЛА СА РАДОМ
У Општој болници Зрењанин са радом је почела нова
поликлиничка служба за
преглед и контролу особа са
уграђеним електростимулатором срца пејсмејкером.
У складу са европским
стандардима пејсмејкер терапије, које у потпуности прати
наша национална кардио логија, пацијентима Средњобанатског региона се на овај
начин омогућава једноставно
и доступно остваривање права
овог сегмента здравствене
заштите, због којег су до сада
морали да путују у неку од
клиника у Београду или Новом
Саду.
Захваљујући како Министарству здравља , тако и
Радној групи пејсмејкер експе4

рата Републике Србије чији је
председник доц. Др Горан
Милашиновић, набављена је
најмодернија опрема такозвани пејсмејкер програматори;
преко централизованог републичког тендера. Овом опремом смо у могућности да
контролишемо пејсмејкере
произвођача St Jude Medical,
Medtronic и Vitration, које су до
сада биле најзаступљеније у
нашој земљи.
Стручњаци, 1 лекар и 4
медицинска техничара су
благовремено едуковани на
Институту за кардиоваскуларне болести Клиници за
кардиологију у Сремској
Каменици.
Амбуланта за контролу
пејсмејкера радиће средом пре

подне у простору Пријемно
тријажне амбуланте.
За ову годину планирано је
отварање два пејсмејкер
центра у Републици, један је у
Зрењанину , а почетак рада ове
амбуланте први је корак ка
остварењу тог циља.
Мр сци мед др Золтан Лазар
Интерниста кардиолог
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ТЕРАПИЈСКА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
У нашој установи дијагностичка нуклерна
медицина постоји од 2005. год. чиме је Болница
итекако добила на значају. Поред дијагностике,
гама зрачење се може користити и у лечењу (што
је једна од великих предности у односу на X –
зраке).
У свету и у нашој земљи форсира се развој
терапијске нуклеарне медицине због њених
великих могућности.
У Војводини је до сада терапијска нуклеарна
медицина постојала само у Сремској Каменици
( две једнокреветне болесничке собе ), а од сада
ће то бити и у зрењанинској болници такође са
две једнокреветне болесничке собе.

-Примењене су специфичне заштитне мере и
сигурносне процедуре ради контроле јонизујућег зрачења и спречавања ширења контаминације.
-Медицинско особље прошло је одговарајућу
обуку.
-Терапијски блок опремљен је одговарајућом
медицинском инструментацијом:
Гама камера, Dose calibrator, Portable deluxe
radiatione monitor, монитор зрачења ( са
директним учитавањем ), Digital frisker survay
monitor 2 ком, Personal digital dosimetor PDA,
Екстерна ГМ П-15 2 ком. пљосната са држачем,
заштитна кецеља за високе енергије и систем за
трансфер података и слика.

Наша болница испунила је све предуслове
како би се лечење спроводило успешно, као
стандардна свакодневна делатност:
-Постојање наменски изграђеног терапијског
блока при Нуклеарно медицинском одељењу (за
хоспитализацију пацијената како би били
изоловани од околине, а њихови екскрети
одвојени кроз посебну канализацију у систем за
одлежавање течних радиоактивних излучевина
до њиховог распада, исто важи и за посебно
урађену вентилацију простора)
-Терапијски блок је изграђен на основу
Закона о заштити од јонизујућих зрачења,
прописа и правилника где су заступљене све
одредбе и мере Међународне комисије за
радиоактивну заштиту , а под надзором
Odeljenje terapijske nuklearne medicine
Института за нуклеарне науке ВИНЧА.
-Посебно стручно лице за организовање мера
Болесник се смешта у посебну просторију у
заштите на Одељењу даје упутства и особљу и којој треба да проведе неколико дана пре
болеснику.
отпуштања из Болнице, и после тог временског
периода не представља опасан извор зрачења на
околину.
Те просторије су апартманског типа, а
комуникација пацијент – здравствени радник
одвија се преко видео надзора што омогућава и
континуирано праћење пацијента.
Предности терапије:
- Једноставна и брза апликација
- Велика ефикасност и селективно дејство
зрачења – органи нису оштећени (ограничен
ефекат радионуклида на оболели орган)
-У многим болестима представља метод
избора

Jedna od dve sobe apartmanskog tipa na odeljenju
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
СМАЊЕЊЕ НЕЈЕДНАКОСТИ У ЗДРАВСТВУ КРОЗ ДОКАЗЕ И АКЦИЈУ
Делегација високих званичника из Србије и Босне и Херцеговине учествује од 2. до 7. јуна
на конференцији „Смањење
неједнакости у здравству кроз
доказе и акцију“ коју организује
Кандаска асоцијација за јавно
здравље, у Халифаксу, у Канади.
На конференцији учествују др
Ивана Мишић, помоћница
министра здравља која ће заједно
са др Ранком Шкрбићем, министром за здравље и социјалну
заштиту Републике Српске,
имати презентацију под називом
„Примарна здравствена заштита
на Балкану и допринос цивилног
друштва унапређењу доступности за осетљиве групе корисника“. Фокус ове презентације
је на позитивним искуствима
која су стечена кроз реформе

здравствене заштите у Босни и
Херцеговини и Србији са освртом и на канадске инвестиције у
региону. У делегацији је и проф.
др Снежана Симић, специјална
саветница министра здравља.
Ова посета високих званичника
је организована кроз сарадњу
три пројекта из области здравства које се спроводе на Балкану,
а финансирана су средствима
Канадске агенције за међународни развој. Ови пројекти
заједнички раде на пружању
помоћи Босни и Херцеговини и
Србији да унапреде и заштите
здравље својих грађана кроз
јачање пружања здравствених
услуга и јавног здравља. Пројекти су: „Унапређење здравља
младих на Балкану“, „Политика
примарне здравствене заштите

на Балкану“ и „Јачање гласа
грађанског друштва кроз удружења јавног здравља“.
Делегација ће у Канади имати
прилику да дискутује о суштинским питањима релевантним за
пружање здравствених услуга
као и да учествује на састанцима
високог ранга у Халифаксу и
Отави. Расправљаће се и о
изазовима и могућностима у
пружању ефективног, одрживог
и одговорног система примарне
зд р а вс т ве н е з а ж т и т е ко ј и
задовољава потребе различитих
популација.
Извор:
сајт Министарства здравља

ВИСОКА НАГРАДА У РУКАМА
ПРЕДСЕДНИКА СЗР ЗРЕЊАНИН
Традиционални Мајски сусрети Савеза
здравствених радника Србије и ове године
одржани су на Златибору. СЗР Зрењанин узео је
активно учешће у раду тог стручног скупа са 21
учесником. Највећи број радова је финансирао
Савез својим средствима за колегинице и колеге
који су били аутори.
Радови из Зрењанина су били веома
запажени и оцењени врло високом оценом.
Сребрни знак је додељен Председнику СЗР
Зрењанин, Драгану Лукићу за дугогодишњи рад
и ангажовање како у СЗР Зрењанин, тако и на
нивоу Србије.
Критеријуме за доделу тог признања
одредила је Светска асоцијација медицинских
сестара и техничара, чији смо ми члан.
Користим прилику да обавестим
чланство да се састанци организују сваког
последњег четвртка у месецу. Посећеност је на
завидном нивоу, и настојаћемо да тако и остане.
ПРЕДСЕДНИК СЗР ЗРЕЊАНИН

Драган Лукић
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ТЕРМИНАЛНА НЕГА
Најмлађи одсек у склопу
Одељења Интерне медицине
јесте Одсек Терминалне неге,
основан 15.12.2006. године.
Терминална нега подра зумева обезбеђење подршке (
медицинске, психолошке и
социјалне ) и неге особама које
су у завршној фази болести.
Отпочиње сазнањем да се више
ништа не може постићи специфичним лечењем и наставља се
са симптоматском и потпорном
терапијом. Наш циљ није више
излечење него продужење и
подизање квалитета живота.
У овој фази примају се само
пацијенти оболели од малигних
болести, јер је стручни кадар
преузет са Онколошког одсека (
лекар и медицинске сестре ), а
нема могућности преузиманја
туђих искустава, јер смо први
овакав и за сада једини одсек у
здравственом систему Србије.
Све до сада урађено, од
организације, броја кадрова,
начина рада, медицинске докт-

рине, је плод нашег рада, труда
знања, а сада и искуства и
поносни смо на наше чедо.
До 1. маја 2008.године имали
смо хо спит а лизована 387
пацијената, просечне старости
41,5 година ( заблуда је да је ово
пандан геријатрији), најмлађи
1987. годиште, најстарији 1916.
Просечна дужина лежања је 9,5
дана (заблуда да се овде
«лешкари»). 264 пацијента су
након побољшања општег стања
и стабилизације отпуштени на
кућну негу ( паде и заблуда да се
овде долази «да се умре»).
Проблем са којим се од старта
суочавамо је недостатак кадра,
ј е р н а 2 0 п а ц и ј е н ат а н а
Онколошком одсеку и Одсеку
терминалне неге у смени ради
једна медицинска сестра, а њене
обавезе су нега великог броја
непокретних, као и онколошке
терапије које трају преко 12 сати
у облику континуираних инфузија које треба будно пропратити
јер су цитостатици изузетно

токсични у случају паравенског
истицања.
За сада тај проблем превазилазимо изузетним пожртво вањем и способношћу нашег
кадра за шта сам им ја захвалан,
као и подршком сменских
сестара са других одсека које
често дођу да помогну.
На сусретима здравствених
р а д н и к а н а З л ат и б о р у и
Врњачкој Бањи 2007. и 2008.
године представили смо наш
одсек и наш рад, што је привукло
изузетну пажњу и дивљење.
Да Вас подсетим: Важно је
како живимо, али исто тако и
како ћемо умрети, а ми желимо
да и то буде достојно човека и да
нам и последњи дан буде вредан
живљења.
Шеф Одсека терминалне
неге Др Душан Хостић

КОМПЛЕТИРАН ОДСЕК УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
Дана 05. 05. 2008. године са радом су
почеле и две нове амбуланте у
Ургентном цент ру зрењанинске
болнице. Једна амбуланта намењена је
интернистичким, а друга неуролошким
пацијентима, тако да се сада сва
ургентна стања збрињавају на једном
месту, односно у Ургентном центру.
Према речима шефа одсека
Ургентног центра , др Мирослава
Давидова, отварањем ове две амбуланте
практично се комплетира служба УЦ у
правом смислу те речи, а дневно кроз
њу прође око 150 пацијената. Ван УЦ
остају за сада хитна гинеколошка стања
која се збрињавају у старој згради
Гинекологије и Педијатријско одељење
које има своју дежурну службу.
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ПРВА ДВА МЕСТА - НАША БОЛНИЦА
У периоду 16-20 априла 2008.
године на Тари је одржан Први
Симпозијум Савеза здрав ствених радника Војводине под
покровитељством Покрајинског
секретаријата за здравство и
социјалну политику.
Пратећи новине и савремене
токове здравстевене струке, овај
стручни скуп је одржан под
слоганом "Ефикасније до нових
сазнања".
Активно учешће на скупу
имале су и сестре из Опште
болнице Зрењанин са 4 рада која
су већ по старом обичају веома
запажена и високо котирана. са
та четири рада освојена су прва
два места на симпозијуму.
Прво место освојила је Јелена Давидов са темом "Учешће медицинске сестре у дијагностици
ЕМГ-а, друго место заузела је Снежана Грујић са радом "Приказ рада Службе интрахоспиталних
инфекција". Радове су имале и Славица Завиша: "МРСА - приказ случаја" и Олга Стојков:
"Један од начина локалне терапије улкуса подколенице" чиме су итекако оправдале своје
присуство на Симпозијуму.

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН СЕСТРИНСТВА
Међународни дан сестринства, 12. мај,
обележен је и у нашој болници.
Том приликом госте је најпре поздравио
председник Савеза здравствених радника
Зрењанин Драган Лукић, након њега др Бранко
Данкулов испред менаџмента Болнице, као и
др Борисав Ђорђевић, директор Дома здравља.
Медицински техничар Мирослав Копривица обрадио је тему "Значај примарне
здравствене заштите" о којој се тога дана
говорило на свим континентима.
Свечаност је завршена доделом признања
сестрама за постигнуте успехе у раду на чему
им најсрдачније честитамо!
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА СЛИКА
У нашој болници постало је
традиција да се бар једном у
два месеца одржавају изложбе
слика уз пригодан програм.
Модеран простор наше
конференцијске сале константно је украшен уметничким
сликама уметника нашег града
и околине.
Дана 17.04.2008. године
отворена је самостална изложба слика Зорице Туркуљ.
Програм је водила мед. сестра
Драгана Лалић, а о Зоричином
раду говорио је академски
сликар Александар Качар.
Зорица Туркуљ је рођена
1951. године у Зрењанину,
тренутно живи и ради у Нишу.
Ч Л А Н Ј Е УД Р У Ж Е Њ А
ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА
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АМАТЕРА ЗРЕЊАНИНА УЛАЗ
ЧЛАН МАКК-А
Ч Л А Н Х У М А Н И ТА Р Н Е
ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ
»ДУШОМ И СРЦЕМ ЗА
МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ»
САРАДНИК ЈЕ У ДЕЧИЈИМ
ЛИКОВНИМ КОЛОНИЈАМА
ПРЕДШКОЛ-СКЕ УСТАНОВЕ
»БОШКО БУХА» ЗРЕЊАНИН

«ЧАРОБНИ ИЗВОР»
ДИЗАЈНЕР ОМОТА ЗА ЦД »О
BEAUT Y- INFINIT Y» ГРУПЕ
BLUE FLOWER
У ПЕРИОДУ ОД 2006.Г.
САРАЂИВАЛА У ЛИКОВ-НИМ
РА Д И О Н И Ц А М А С А
УСТАНОВОМ «МАРА» ЗА
Д Н Е В Н И БО РА ВА К Д Е Ц Е
О М Е Т Е Н Е У РАЗ В О Ј У У
НИШУ.

До сада је организовала
Т а ко О п ш т а б о л н и ц а
многе самосталне изложбе и Зрењанин лечи и уметношћу,
добитник је многих награда
игром, музиком и смехом и по
томе је јединствена.
К Р Е АТО Р Ј Е Д Е Ч И Ј И Х
КОСТИМА И МАСКИ
Н А Г РА Ђ Е Н И Х 2 0 0 1 . Г. У
ЗРЕЊАНИНУ И 2000.Г. У
НОВОЈ ВАРОШИ.
ИЛУСТРАТОР И ДИЗАЈНЕР
К О Р И Ц А К Њ И ГА С О Њ Е
ЈАШИН «ОСТАНИ ДЕТЕ» И

9

Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
ЗА ПРИМЕР
Здравствени информациони
систем у Општој болници
«Ђорђе Јоановић « Зрењанин је
свеобухватан, комплетан,
интегрисан систем, те је због
тога јединствен.
Овај систем подразумева комплетан електронски
здравствени картон пацијената
са свим подацима потребним за
брже и квалитетније лечење
пацијената и покрива све
области пословања фирме.

Пројектом Министарства здравља и Светске банке
2006. године набављена је и
пуштена у рад комплетна
опрема у вредности од око 450
000 еура за цео тадашњи
Здравствени центар.

систем и набавка нове најсавременије опреме која ће
служити за пример другим
установама.

Срђан Калнак
Руководилац Сектора за
По истом пројекту ове информационе системе
године је урађена нова најсавременија верзија програма
(софтвера) коју је у сарадњи са
рачунским центром Опште
б ол н и ц е у р а д и л а ф и рм а
Spinnaker из Београда.

Прва верзија информаИ даље се планира даљи
ционог система Опште
болнице почела је са радом развој система, квалитета рада,
2005. године са опремом коју је пове зивање медицинских
апарата у информациони
Болница сама набавила.

Срђан Калнак, Руководилац Сектора за информационе системе
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ОПШТА БОЛНИЦА - НОВА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
Решењем Трговинског суда
у Зрењанину од 20.03.2008.
године, престао је да постоји
Здравствени центар Зрењанин
и његове две Организационе
јединице: ОЈ Дом здравља «Др
Бошко Вребалов» Зрењанин и
ОЈ Општа болница «Ђорђе
Јоановић» Зрењанин. Истог
дана су уписане у судски
регистар и отпочеле са радом
две нове здравствене установе
ко ј е су н а с т а л е д е о б ом
Здравственог центра и то:
Општа болница «Ђорђе
Јоановић» Зрењанин и Дом
здравља «Др Бошко Вребалов»
Зрењанин. Имовина Здравственог центра је подељена
деобним билансом, по коме је
новим здравственим установама припала имовина, права,
обавезе и потраживања, као и
кадрови ранијих Органи зациних јединица. Једини
изузетак је тај што је зграда
старе Специјалистичке поликлинике, коју је 1964. године
изградила Болница, припала
сада Дому здравља.
У међувремену су у Болници спроведене бројне радње,
у смислу заокруживања њене

организације. Тако је Болница
регистрована код Статистике,
отворен је нови ПИБ, израђени
су нови печати и штамбиљи,
биће постављене нове табле са
натписом здравствене установе, отворени су нови жиро
рачуни и одређени потписници
са правом располагања са
средстивма Опште болнице. У
току је поступак закључивања
уговора са Републичким заводом за здравствено осигурање
о финансирању пружања
здравствених услуга од стране
Опште болнице, уместо досадашњих уговора и плаћања
преко Здравственог центра. У
току је и доношење новог
Правилника о унутрашњој
организацији и система тизацији радних места, након
чега ће сви радници добити
нове уговоре о раду.
Ових дана очекујемо да
Извршно веће АП Војводине,
као оснивач Опште болнице,
уместо досадашњег Привременог Управног и Надзорног
одбора, именује сталне органе,
тако да Управни одбор, на
својој првој седници, донесе
одлуку о расписивању кон-

курса за именовање директора
Опште болнице.
Именовани су нови стручни
органи Опште болнице, у
складу са Статутом и то: Стручни савет, Стручни колегијум,
Етички одбор и Комисија за
унапређење квалитета рада.
Овим радњама се заокружује по ступак статусних
промена, у складу са Уредбом о
плану мреже здравствених
установа Републике Србије.
Резултат ових промена јесте
подељена надлежност, тако да
ће у будуће о раду Опште
болнице бринути Извршно
веће АП Војводине, а о раду
Дома здравља ће бринути
Општина Зрењанин. Финансирање главних трошкова
здравствених установа - материјални и трошкови и плате
запослених и даље ће се
вршити пшреко Републичког
завода за здравствено осигурање - Филијала за Средњебанатски округ у Зрењанину.
Спасо Јањић, дипл.правник

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
Одлуком директора Опште
болнице " Ђорђе Јоановић "
З р е њ а н и н од 1 7 . 0 4 . 2 0 0 8 .
године, именована је Комисија
за унапређење квалитета рада, у
саставу:
Др Татјана Станковић ,
лекар специјалиста педијатар
Др Драгана Жегарац, лекар
специјалиста психијатар
Др Мирко Прванов, лекар
специја лист а интернист а,
кардиолог
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Др Марија Ђујић, лекар квалитета здравствене заштите
специјалиста опште хирургије
која се пружа у Општој болДр Милана Ракита, лекар ници.
специјалиста анестезиолог
На првој наредној седници,
Комисија ће изабрати председСпасо Јањић, дипл.правник
ника из редова својих чланова.
Задатак Комисије, као стручног тела, је да донесе годишњи
програм провере квалитета
стручног рада у Болнци, да
прати његово спровођење и да
се стара о сталном унапређењу
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ФОРМИРАН ЕТИЧКИ ОДБОР
У жељи да се у потпуности
спроводе методе и поступци
превенције, дијагно стике,
лечења и рехабилитације,
засновани на стручно методолошким и доктринарним
протоколима, као и да се
избегну нежељене компли ка ц и ј е и п о с л ед и ц е п р и
пружању здравствене заштите у
Општој болници “Ђорђе
Јоановић”, дана 21.04.2008.
године формиран је Етички
одбор. Исти ради у складу са
Хелсиншким смерницама добре
клиничке праксе.
Сви извршиоци који учествују у било каквом стручном
или научно истраживачком
раду, клиничком или постмаркетиншком праћењу ефеката
лечења, дужни су да о томе
обавесте Етички одбор и добију
сагласност.
Сматрајући за обавезу да
наша установа у обављању
делатности поштује законске
прописе који регулишу делатност здравства, желим да
скренем пажњу запослених на
задатке који су у надлежности
Етичког одбора.
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ЗАДАЦИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА

У складу са члановима 147 и
148. Закона о здравственој
заштити, Етички одбор Опште
болнице “Ђорђе Јоановић”
брине о:
- примени начела професионалне етике у обављању здравс-твене заштите,
- даје сагласност за спровођење научних истраживања,
медицинских огледа, као и
клиничких испитивања лекова и
медицинских средстава у
здравственој установи, односно
да прати њихово спровођење,
- доноси одлуку и разматра
стручна питања у вези са
узимањем делова људског тела у
медицинске и научно-наставне
сврхе,
- доноси одлуку и разматра
стручна питања у вези са
применом мера за лечење
н е п л од н о с т и п о с ту п ц и м а
биомедицински потпомогнутим
оплођењем, у складу са
законом,
- прати, анализира и даје
мишљења о примени начела
професионалне етике у пре-

венцији, дијагностици, лечењу,
рехабилитацији, истраживању,
као и о увођењу нових здравствених технологија,
- доприноси стварању
навика за поштовање и примену
начела професионалне етике у
обављању здравствене заштите,
- разматра и друга етичка
питања у обављању делатности
здравствене установе.
У складу са Статутом наше
болнице, Етички одбор :
- прати и анализира етичност
односа између здравствених
радника и пацијената, посебно у
области давања сагласности
пацијената за предложену
медицинску меру,
- врши сталну саветодавну
функцију по свим питањима у
обављању здравствене заштите.
Етички одбор ради у
седницама које се сазивају по
потреби. Седнице се обавезно
сазивају на предлог директора и
председника Стручног савета.
ПРЕДСЕДСЕДНИК ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Прим. др Роса Јелачић
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
IN MEMORIAM

Др Жегарац У Републичкој Комисији
-д е ф и н и ш е и и з р а д и
програме у области превенције
злоупотребе дрога;
-изради смернице (водиче) и
протоколе за добру клиничку
праксу у овој области;
-п р е д л о ж и м о д е л
организације здравствених
установа које ће спроводити
програме везане за ову област;
-координише превентивне
програме у области дрога;
-обавља друге стручне
Задатак РСК за превенцију
злоупотребе дрога између послове у овој области.
осталог јесте да:
Министар здравља, Проф.
др Томица Милосављевић
донео је Решење о образовању
Републичке стручне комисије
за превенцију злоупотребе
дрога.
Комисија се састоји од 14
чланова и велика нам је част
што је за члана Комисије из
наше установе именована др
Драгана Жегарац.

Дипломирани правник
Љубиша Гојков
Љубиша Гојков рођен је у
Зрењанину 13. 01. 1948.
године где је завршио основну школу и Гимназију, а Правни факултет у Београду.
Свој радни век провео је у
зрењанинској фабрици тепиха , затим је радио на
рибњаку Ечка, након тога у
Бироу 54, а од 2001. године у
нашој установи, најпре као
помоћник директора за правне
послове, затим као заштитник
пацијентових права.
Где год је радио пленио је
својим великим срцем и свима
је остао у најлепшој успомени.
Памтићемо га пре свега као
доброг човека, колегу увек
спремног на шалу и свима да
помогне у свакој прилици.
Иза себе је оставио супругу Милену, ћерку Марину,
сина Милоша, мајку Душицу и
сестру Веселу са поро-дицом.
Многи пацијенти су долазили код њега са проблемима и
разним жалбама, а из његове
канцеларије излазили са
видљивим олакшањем на
лицу, јер су били код неког ко
је био спреман да их саслуша,
да их охрабри и да им помогне.
Зато, у име свих Хвала Вам
и вечна Вам слава.
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ДР ПЕТРОВИЋ У ЗАЈЕЧАРУ
XXVII Тимочки медицински
дани одржани су у периоду 22 –
24. мај 2008. год. Овај
традиционални симпозијум
стручних и научних достигнућа
доктора медицине и
стоматологије одржан је у
Зајечару, уз учешће
реномираних стручњака на
међународном нивоу.
Међу њима, тамо је боравио и
шеф Офталмолошког одсека
зрењанинске болнице, др Жарко

Петровић и то као предавач по
позиву. Одржао је предавање на
тему
« Екст ракапсуларна
е кс т р а к ц и ј а кат а р а кт е с а
интраокуларном уградњом
сочива».
Поред наведеног, др
Петровић је боравио 10 дана у
Зајечару за које време је држао
обуку операције катаракте, која
се у нашој болници ради још од
2000.године.
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ШАЛА -МАЛА
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА
Рекреативни одмор
радника организује се најмање два
пута годишње, а трошкове сноси
осигурање «Делта-генерали». На
рекреативни одмор имају право да
иду сви радници, без обзира да ли
су чланови синдиката или нису.
Ове године, у фебруару
месецу ишло је седам радника у
Ивањицу, а од 14.06.2008. године
на рекреативни одмор у Нишку
бању иде десет радника.
Комисија репрезентативних синдиката је на основу поднетих захтева одабрала раднике.
Приликом одлучивања Комисија је
бодовала године стажа, медицинске индикације и посебне услове
рада.
Репрезентитивни синдикати

Рекреативни одмор радника

Нишка бања

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

БЕ - БЕ
Нашим радницима
·
Слађани Раосављев, лабораторијском техничару и њеном супругу Стевану
честитамо рођење сина!
·
Мелинди Месарош, медицинској сестри и њеном супругу Тивадару честитамо
рођење сина!
·
Ивани Медаревић, акушерској сестри њеном супругу Драгану честитамо рођење
сина!
·
Дејани Мојсин, медицинској сестри и њеном супругу Дејану честитамо рођење
ћерке!
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