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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
БОЛНИЦА СПРЕМНА У СЛУЧАЈУ ПАНДЕМИЈЕ
НОВОГ ГРИПА
У складу са инструкцијама Министарства здравља Републике Србије, Општа болница Зрењанин
сачинила је Акциони план пре и током пандемије грипа
А( Х1Н1).
Дефинисани су оперативни тимови за праћење и тимови за комуникацију. Поред тога, опредељен је
простор и постељни капацитети за смештај оболелих у случају пандемије.

ИСПРАВКА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју « Гласа Болнице « у личној карти в.д. директора Опште болнице Зрењанин, др
Гордане Козловачки, поткрала се грешка коју овим путем исправљамо.
Податак да је др Козловачки била председник Зрењанинске подружнице СЛД – ДЛВ у периоду
2005. -2009. године је погрешан. Ту функцију је имала у периоду 2008. – 2009. године. Др Јован
Миленковић је био председник Зрењанинске подружнице од јануара 2004. године до новембра
2008. године и овим путем се извињавамо због грешке из прошлог броја.
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: Августа Сладојевић - ПР Болнице, фотографије: Зоран Међо,
карикатура: Зоран Гербеш, штампа: DIGINET ЗРЕЊАНИН тираж: 250 примерака
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
Руководство Болнице приметило је недоследности приликом наплате партиципација у нашој
установи, те је недавно спроведена анкета међу
зепосленима који наплаћују партиципацију.
Анкета је помогла у откривању неких постојећих
недоумица, након чега се радило на томе да се те
недоумице отклоне.
Према повратним информацијама, запослени
који раде на наплати партиципација су сада
много боље информисани , недоумице су
разјашњене, а наплата партиципација се обавља у
већем обиму него до сада, што је од изузетног
значаја за ефикасно функционисање како Болнице тако и здравства у Региону.
Наплату партиципације контролише Инспекција Министарства здравља и Комисија РЗЗО
Филијале Зрењанин, а казна у случају ненаплате партиципације (сем категоријама становника који
су ослобођени плаћања партиципације) је 40 000 динара за медицинску сестру и 40 000 динара за
лекара.

V НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О СТАЛНОМ УНАПРЕЂЕЊУ
КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
У организацији Министарства здравља
Републике Србије, у сарадњи са Институтом за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“ и Републичким заводом за здравствено
осигурање Србије, у Београду jе одржана V
Национална конференција о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите.
На конференцији су саопштени резултати
евалуације квалитета рада здравствених
установа на основу показатеља квалитета који
се редовно прате и анализирају, и представљена
ранг листа здравстених установа према
резултатима у сталном унапређењу квалитета.
Промењен је начин рангирања, те су све
установе по узору на приступ који користи
национална здравствена служба Енглеске
рангиране звездицама, где најбоље установе
добијају три звездице, потом две, и на крају оне
које се не могу похвалити добрим резултатима –
једну звездицу. У рангирању је, као и
претходних година, праћено неколико домена
квалитета – показатељи процеса рада, задовољство корисника/пацијената, задовољство
запо слених, континуирана медицинска
едукација и рад комисија за квалитет у
здравственим установама.
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Здравствене установе оцењене највишом
оценом, са три звездице су:
? ДЗ Сопот - у категорији домова здравља;
? ОБ Параћин и ОБ Ћуприја - у категорији
опште болнице на територији до 100000
становника
? ОБ Сремска Митровица - у категорији
опште болнице на територији преко 100 000
становника
У конкуренцији 19 Општих болница у
Републици Србији које пружају здравствену
негу на региону од преко сто хиљада становика,
Општа болница „Ђорђе Јоановић“ је рангирана
као 8 са збирном оценом 2.12 од могућих 3.00.
У досадашњем раду пратили смо обавезне
показатеље квалитета здравствене заштите
прописане „Правилником о праћењу квалитета
здравствене заштите“ док ћемо у наредном
периоду евидентирати и анализирати и
препоручене показатеље квалитета како би кроз
ана лизу истих с агледа ли могућно сти
побољшања квалитета рада.
Председник Комисије за унапређење
квалитета рада
Др Драгана Жегарац Зарић
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
РАДОВИ НА ПОСТАВЦИ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА
У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ
Општу болницу « Ђ o рђе Јоановић «
Зрењанин су 8. с ептембра по с етили
Покрајински секретар за енергетику и
минералне сировине, Радослав Стриковић,

његов помоћник Милан Чежек, Покрајински
секретар за образовање, Золтан Јегеш,
градоначелник, др Милета Михајлов, стручњак
задужен на реализацији Пројекта, Мирослав
Ламбић, представник
донатора, Адам
Багљаш.
То м п р и л и к о м
присутни су обишли
градилиште на којем
су у току радови на
постављању највећег
система соларних
ко л е к т о р а у
Србији.Споразумом о
партнерској сарадњи
измедју Словачке
агенције за развојну
помоћ ОДА и
Покрајинског
с екрет аријат а за
енергетику и
минералне сировине
АП Војводине
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спроводи се пројекат „Соларна енергија за
Војводину“, којим ће се у општој болници
„Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину поставити
соларни систем од 200 колектора са пратећом
опремом у циљу добијања
санитарне топле воде.
Официјелна развојна помоћ
Словачке Републике је
стандардни саставни део
инструмента словачке
међународне политике од 2003.
год и н е , ко ј и м ко о рд и н и р а
Министарство иностраних
послова Словачке Републике .
С л о вач ка ј е и з а б р а л а ка о
приоритетну државу Официјелне
развојне помоћи Србију,
користећи такозване
Ко м п а р ат и в н е п о г од н о с т и
наспрам донатора из Европске
Уније.
В р е д н о с т п р о ј е к т а ко ј и
финансира Словачка је 154954
евра, а постављање носеће конструкције за
соларне колекторе је 2.580.504,00 динара, чиме
се омогућује очување паркинга за возила.
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
Покрајнски секретаријат за финансије АП
Војводине одобрио је право коришћена
средстава из извора финансирања прихода
буџета за ове намене у
износу од 2.080.000,00
динара до краја 2009.
године.
Са енергет ског
становишта је много
е к о н о м и ч н и ј е
производити топлу воду
лети одвојено од грејања,
а најидеалнији за то је
соларни систем.
Соларна енергија је
бесплатан, чист,
непресушни извор
енергије, чији је
најједноставнији начин
а кт и в н о г ко р и ш ћ е њ а
помоћу соларних
ко л е к т о р а - д и р е к т н о
грејање или такозвана
соларна архитектура.
Предности соларне архитектуре има више:
?
системи који користе сунчеву енергију
за припрему топле воде раде са релативно
високом ефикасношћу при веома малим
радним трошковима за читаво време постојања,
а који достиже чак 30 година,
?
корисник, који је инсталисао овакав
систем стекао је могућност припреме топле
воде за дуже време у току године (7-9 месеци)
такорећи потпуно бесплатно и независно од
стално растућих цена земног гаса , уз
повољности заштите животне средине,
?
сваки соларни систем доприноси
смањену емисије гасова стаклене баште који
узрокују глобално загревање земљине
атмосфере.
Ефекти овог соларног система су следећи:
?
дневна количина топле воде у кубним
метрима за пораст температуре од 30 степени је
највећа у августу и износи 48 м³, а најмања у
децебру и износи 21 м³,
?
годишња просечна дневна топлота је
1249 кWх (киловат часова)
?
укупна годишња топлота је 456421 кWх.
Са соларним системом може се уштедети до
75% трошкова у случају примене санитарне
топле воде.
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У географским условима Зрењанина ,
сунчева енергија која доспева на водоравну
раван од 1 м³ достиже величину од 1300 до 1500

кWх/год. То је једнако количини енергије, коју
је могуће добити сагоревањем приближно 120
лит. дизел горива или 180 м³ земног гаса. При
томе, функционални колектор са површином 2
м³ уштеди до 1000 кг угљен диоксида (ЦО2) за
годину дана.
Постављених 200 соларних колектора чија је
површина 400 м2 за годину дана рада у
зрењанинској болници допринеће уштеди:
? 48000 лит. дизел горива или 72000 м³
земног гаса,
?
200000 кг угљен диоксида.
При садашњим ценама енергената то износи
годишњу уштеду од 45000 евра , па ће
економска исплативост инвестиције бити
испод 4 године.
Пројекат „Соларна енергија за Војводину“
омогућује коришћење соларне енергије за
загревање санитарне топле воде за потребе
зрењанинске болнице у наредном периоду од 30
година. Тиме се доприноси смањењу трошкова
за коришћење енергената–гаса , остварује
енергетска независност и доприноси очувању и
заштити животне средине према захтевима
Европске Уније.
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ГОДИНУ ДАНА ОД ПОЧЕТКА УГРАДЊЕ
ТРАЈНИХ ПЕЈСМЕЈКЕРА
Радна група за пејсмејкере - највише стручно
тело које чине сви пејсмејкер експерти у земљи,
око 40 кардиолога, и њен председник, Проф. др
Горан Милашиновић су почетком 2008. године
утврдили да наша болница задовољава све
критеријуме за уградњу трајних пејсмејкера.
Др Золтан Лазар је 11.06.2008. године уз
асистенцију професора са Института за
кардиоваскуларне болести извршио прву
интервенцију уградње трајног пејсмејкера. Од
тада др Лазар самостално обавља овакве
опарације чиме је комплетиран Кабинет за

пејсмејкере и поремећај срчаног ритма у склопу
Одсека коронарне јединице.
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На основу анализа броја пацијената Региона
који покрива наша болница, утврђено је да број
пацијената који годишње имају потребу за
имплантацијом трајног пејсмејкера премашује
50, што и јесте био критеријум за минимални
број годишњих имплантација ( у нашој
установи урађено је 65 операција ).
Кабинет за пејсмејкере и поремећај срчаног
ритма покрива поликлиничку службу и
оперативни програм- уградњу трајних паца
макера.
Поликлиничка служба ради једном недељно
(средом) и бави се контролом уграђених
пејсмејкера, као и тријажом болесникапотенцијалних кандидата за пејсмејкер
терапију. За годину дана урађено је укупно 433
оваквих прегледа, углавном уз помоћ
најсавременијих уређаја –програматора за
пејсмејкере.
У склопу оперативног преграма лечења
уграђено је укупно 65 пејсмејкера . Просечна
старост пацијената износи 74 године, а
најстарија болесница која је успешно оперисана
има 87 година . Сем примоимплантација
пејсмејкера, установа је успешно савладала и
технику замене пејсмејкер генератора (“замене
батерије ”), имплантацију електрода са
активном фиксацијом, као и имплантацију
уређаја за дуготрајно праћење срчаног ритматзв “LOOP RECORDERA”.
Посебно смо поносни на чињеницу, да листа
чекања на наведене процедуре практично не
постоји јер болесници практично буду
оперисани чим се за то постави индикација и
прибаве потребни преоперативни налази.
У плану ја даље усавршавање са обуком ради
стицања потребних вештина за уградњу
вишекоморских пејсмејкер система, као и
имплантабилних дефибрилатора.
Такође нудимо сарадњу регионалним
здравственим установама који немају
могућност уградње пејсмејкера у својој
установи, да усмере своје болеснике на
имплантацију у зрењанинску болницу.
Др З. Лазар
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
НАУЧНИ ПРОЈЕКАТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“
Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
реализује пројекат од значаја за науку и
технолошки развој АП Војводине. Реализацију
пројект а суфинансира Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој АП
Војводине.
Носилац пројекта је Општа болница у сарадњи
са Техничким факултетом „Михајло Пупин“ из
Зрењанина и Dartmouth-Hitchcock Medical
Center (Америка).
Назив пројекта је „Теле–ултразвучни скрининг
развојног поремећаја кука - Изводљивост
асистиране ултразвучне дијагностике на

даљину у реалном времену, путем интернет
везе мале пропусне моћи“, и у току је друга
истраживачка година.
Руководилац Пројекта у нашој установи је доц.
др сци. мед Добривоје Мартинов.
Прва година истраживања је успешно завршена
и резултати су презентовани на скупу
ИнтерРегиоСЦИ 2009. Од стране Покрајинског
секретаријата извршен је детаљан увид и
контрола, како тока и резулатат истраживања,
тако и детаљна контрола утрошених средстава.
Успешно завршена прва година омогућила нам
је наставак Пројекта који нам је одобрен на
конкурсу у марту месецу текуће године. Са
обзиром да су носиоци одобрених тема
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врхунске научне установе у Покрајини велики
успех наше установе је да се нађе међу
најбољима.
Пројекат је мултидисциплинаран и
обухваата решавање проблема задатака из
домена медицинске науке и из домена
техничких наука. Заједно са сарадницима
укључени смо у актуелна савремена збивања,
пре свега у Америци, и жеља нам је да се са
својим резултатима укључимо и у актуелне
светске токове.
Непосрдна корист Болнице, коју остварује
непосредним учешћем у овом Пројекту, је
набавка и обнављање
техничких средстава и опреме
која се користи за његову
р е а л и з а ц и ј у. Т а к о ђ е ,
решавањем одређених
п р о бл е м а то ком т р а ј а њ а
Пројекта, уз подизање научног
рејтинга установе, омогући ће
се и квалитетнији рад у самој
Болници.
Уз бројна те стирања
хардверских компоненти,
укључени смо и у развој
с о ф т в е р с ко г п р о г р а м а у
с а р а д њ и с а кол е г а ма и з
Америке, који треба да омогуће
т е л е - ул т р а з ву ч н и п р е н о с
ултразвучне слике, примењив у
нашим условима, а да притом задовољи
неопходне норме за непосредну медицинску
евалуацију пацијената, као и високе стандарде
развијених земаља. Планира се уз саму
клиничку примену и примена резултата у
едукацији.
Наша установа је у пројекту од 11. јуна 2008.
године и укупан износ одобрених средстава од
стране Покрајинског секретаријата за науку и
технолошки развој је 1.519.661,00 динара.

Истраживач-сарадник
дипл. инг. Зоран Игњатов
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
Мр сц. мед. др Горан Пудар презентовао научни рад у Манхајму

Страна тела једњака: искуство ОРЛ одељења у 203 случаја
Од 27. до 30. Јуна 2009 године у организацији
Европске академије за оториноларингологију и
хирургију главе и врата а под покровитељством
Европске федерације оториноларинголога у
Конгресном центру „Rozengarten“ у Манхајму
(Немачка) одржан је научно едукативни скуп
који је окупио преко 1200 оториноларинголога
из 80 земаља света.
Привилегију да као усмени презентатор
научног рада присуствује овом скупу имао је
оториноларинголог из наше болнице Мр сц.
мед. др Горан Пудар који је на округлом столу,
на коме се расправљало о проблематици
страних тела горњих дисајних и дигестивних
путева, презентовао резултате свог научног
рада у коме је разматрана ефикасност прегледа
једњака и вађења страних тела путем ригидне
езофагоскопије.
„ Била је изузетна прилика, част и задовољство
присуствовати оваквом скупу који је окупио
водеће оториноларингологе света. Поред тога,
добити позив за усмену презентацију научног
рада на основу одлуке стручно научног одбора,
представља велики лични успех и успех

колектива оториноларингологије и Опште
болнице „Ђорђе Јоановић“ истиче др Пудар.
„ Резултати рада који су предочени и на
предавању у Српској Академији наука у
Београду указују на изузетну успешност
поменуте методе и значај у дијагностици и
терапији страних тела једњака који су
уобичајена појава у нашем региону и то у свим
старосним категоријама најчешће код деце са

С лева на десно: мр сц. мед. др Горан Пудар, Зрењанин, др Синиша Лаличевић, Малта,
прим. др Мирослав Кендрешић, Ср. Митровица и проф. др Драган Данкуц, Нови Сад
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
просеком од 3 године старости и у популацији
становништва од 50 до 80 година. Иначе,
студија је обухватила искуства у протеклих 20
година (1988-2007) и 517 ригидних езофагоскопија у општој анестезији. Страно тело је
нађено у 203 случаја и то су најчешће биле
кости, док су се месни болуси и метални новац
јављали у високом укупном проценту учесталости. Успешност интервенција у поменутом
узорку била је 99%, без настанка озбиљних
компликација од којих је свакако најтежа
перфорација једњака и која се према литератури
јавља и у до 2% случајева и која може имати
фаталан исход с обзиром на тесне анатомске
везе једњака, медијастинума, срца, дисајних
путева и великих крвних судова“

Ригидна езофагоскопија је преглед једњака
металним цевастим инструментом која
дозвољава јасну визуелизацију стања слузнице
и лумена једњака као и инструменталну
манипулацију у случајевима биопсије или
одстрањивања страног тела. Ову методу
успешно обављају сви специјалисти на ОРЛ
одељењу наше болнице деценијама уназад, што
су показали и резултати студије.“ рекао је др
Пудар.
Презентовани рад штампан је у сажетку у
јулском броју Европског архива за оториноларингологију и хирургију главе и врата који се
издаје у Хајделбергу у Немачкој и представља
један од водећих стручних часописа у свету у
овој области медицине.

33 ГОДИНЕ ДРУЖЕЊА
Традиционално дружење Савеза здравствених радника Зрењанина и Ужица траје већ 33
године. Крајем септембра чланови Савеза
здравствених радника Зрењанин, односно
медицинске сестре и техничари из зрењанинских здравствених установа, били су гости
ужичких здравствених радника.
- Домаћини су се изузетно потрудили да нас
угосте. Обишли смо њихову болницу, нови
операциони блок, с директорима и главним
сестрама обе здравствене установе разменили
смо искуства о организацији рада и Савеза и
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здравствених установа. По завршетку званичног дела посете, домаћини су нас водили на
Златибор и у Сирогојно. Следеће године су они
наши гости – каже председник СЗР Мирослав
Копривица.
Ови сусрети и размена искустава су веома
значајни јер ће савези здравствених радника
бити носиоци доброг дела обавезних едукација
сестара и техничара у циљу бољег оспособљавања и прикупљања бодова. Иначе, ужички
Савез и наш једина су два збратимљена савеза у
Србији.
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
JEСМО ЛИ СВЕ УЧИНИЛИ ДА НАМ
СВАКИДАШЊИЦА БУДЕ ПРИЈАТНИЈА?
Социјална – друштвена средина, тј. људи са
којима се живи и ради, представљају витални
део радног амбијента.
Ни један радни амбијент није савршен, а у
којој мери ће та несавршеност бити мања или
већа зависи искључиво од нас самих.
На послу најчешће нисмо у могућности да
бирамо људе са којима сарађујемо, али с
обзиром на то да је време које проводимо са
њима неизбежно, пожељно је да задржимо ако
не добар онда бар послован однос.
Како се сви разликујемо по карактеру,
особинама, што наравно доводи до разлика у
мишљењу, опажањима, жељама, тако је

Од старијих колега често се чује
реченица: « Некада смо једва чекали
да дођемо на посао и долазили смо са
осмехом на лицу «.
Да ли ова реченица мора бити
искључиво употребљена у прошлом
времену?
Да ли је прво « Добро јутро «
изговорено гласно и са осмехом и да
ли је уопште изговорено? Да ли нашег
саговорника гледамо у очи? Колико је
ч в р с т с т и с а к ру ке п р и л и ком
руковања? Да ли се уопште чује «
Хвала « и « Извини «?.

могућност појаве конфликта веома велика, али
они не морају увек представљати проблем.
Сам по себи, сукоб мишљења није тако лоша
ствар, али ипак се већина људи нелагодно осећа
када до тога дође. Сукоби на послу су, пре свега,
шанса да се пронађе најбоље решење. Крајње
решење настало тимским радом увек је боље од
било ког појединачног предлога.
Свако од нас има сопствени циљ који жели да
оствари на послу, а сви ми имамо један
заједнички, који се мало или ни мало помиње, а
то је позитивна атмосфера на радном месту и
добар и здрав однос са колегама.
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ДОДЕЉЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ СЕСТРАМА
У ЗРЕЊАНИНСКОЈ БОЛНИЦИ
Према правној регулативи, медицинске сестре и техничари
су обавезни да поседују лиценцу. Лиценцом се стиче право и
обавеза прописана Статутом и Етичким кодексом Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара, те је
добијањем лиценце само озакоњено све оно што већ годинама
раде медицинске сестре у процесу здравствене неге.
У Општој болници « Ђорђе Јоановић « Зрењанин су
почетком јула додељене прве лиценце за медицинске сестре и
здравствене техничаре. Прву лиценцу је добило 600
медицинских сестара, лабораната и медицинских техничара.
Лиценца је јавна исправа и показује стручну оспособљеност
здравствених радника за самостално обављање здравствене
делатности и издаје се на седам година.
Према речима главне сестре Болнице, Славице Завише,
обавеза стицања лиценце не представља терет већ подстрек да
се медицинске сестре покажу и докажу своју професионалну
способност приликом пружања здравствене заштите
оболелима. Она истиче значај континуиране едукације као
вида надоградње и увођења новина у раду медицинских
сестара.
Наша установа је омогућила медицинским сестрама да на разне начине дођу до нових сазнања
путем разних семинара и стручних предавања пратећи трендове у медицинској науци, како у
оквиру установе, тако и у установама вишег нивоа.
Маја Сладојевић

Потписан нови двогодишњи споразум
са СЗО 2010-2011 о заједничким активностима
Потписан је, у Копенхагену, нови споразум о двогодишњем плану
заједничких активности Србије и Светске здравствене
организације (СЗО).
У име Србије споразум је потписао Проф.Др Томица
Милосављевић, министар здравља, а у име СЗО Др Марк Данзон,
регионални директор СЗО за Европу.
Споразумом су прецизиране области:
·подршка спровођењу
Стратегије за сузбијање хроничних
незаразних болести у Србији;
·подршка јачању кључних улога здравственог система;
·подршка у анализама социјалних детерминанти здравља грађана,
са посебним акцентом на очување и јачање праведности и
једнакости у здрављу;
·подршка активностима у припремама за кризне и ванредне
ситуације и за утицаје средине на здравље.
Извор: сајт Министарства здравља
• број 24 • Август/Септембар 2009. године
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ЧИКАГО – ЗРЕЊАНИН
Двадесетпетогодишњи Yale Fillingham из Чикага
је провео две недеље у нашој установи, претежно на
Ортопедском одељењу.
Yale похађа Rush Medical Collage у Чикагу, а преко
програма размене студената је боравио у
зрењанинској породици и имао неку врсту праксе у
нашој болници, где му је главни инструктор био др
сци мед Добривоје Мартинов. Његова жеља јесте да
се бави ортопедском хирургијом, а у Америци је
значајно време провео на ортопедским одељењима.
У његовој земљи су јако важне референце за
добијање специјализације; поред редовних тестова
веома много пажње се поклања колико је лекар
заинтересован за одређену област, па се у том смислу
вреднује сваки волонтерски рад.
Овај млади Американац, који је поред свега и
међу првих 16 у Америчкој националној пливачкој
лиги, је пре доласка у Србију боравио у Африци, у
Гани, где је 7 недеља радио у сеоској болници на
волонтерској бази.
Према његовим речима зрењанинска болница је
по много чему слична болницама у Америци: по
опремљености, ОП салама, дијагностици. Основна
разлика коју би истакао је начин рада који се односи на број пацијената по једном лекару. Овде су
лекари оптерећени много већим бројем пацијената. Навео је пример његовог искуства овде да је
један лекар за 4 сата прегледао 70 пацијената, а у Америци се лекар сваком пацијенту посвети више
времена те је број прегледаних пацијената по лекару много мањи.
Yale је веома задовољан својим боравком овде, посебно истиче др Мартинова као веома доброг
предавача и одличног практичара, изнео је веома позитивне утиске о начину рада и опремљености
Болнице и сматра да пацијенти треба да буду задовољни третманом у нашој установи.
Маја Сладојевић
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IN MEMORIAM

Прим. др Милан Пурков
Специјалиста неуропсихијатар
Прим. др Милан Пурков је рођен 26.09.1928. године у Зрењанину, где је завршио основну
школу и гимназију. Медицински факултет је завршио у Београдуи то пети по рангу међу 900
студената. Док је служио војни рок завршио је Санитетску официрску школу са оценом 10, као први
у рангу. По завршетку стажа, радио је као лекар опште праксе у амбуланти којој је гравитирало
више делова града због мањка лекара. Радио је много, по дванаест сати дневно.
Специјализирао је неуропсихијатрију у Београду, након чега се враћа у Зрењанин, и са 30
година постаје начелник Неуропсихијатријског одељења. Ускоро постаје најмлађи примаријус у
Болници.
Године 1968. завршава субспецијализацију из клиничке
неурофизиологије и
електродијагностике.
Прим. др Пурков је тридесет година био стручни консултант Центра за рехабилитацију «
Русанда « у Меленцима. Био је стални судски вештак при Вишем суду у Зрењанину и општинским
судовима у Кнежевцу, Кикинди, Новом Бечеју, Сечњу и Новој Црњи.
Од самог почетка лекарског рада је био укључен у рад Српског лекарског друштва као
секретар и председним Зрењанинске подружнице СЛД. Поред тога, био је председник Покрајинске
секције неуропсихијатара, након чега је два мандата био у Председништву удружења
неуропсихијатара Југославије.
Активно је учествовао на светским конгресима неуропсихијатара, физијатара и
неурохирурга.
Аутор је 76 стручних радова.
За собом је оставио супругу Јованку, са којом је обишао 65 земаља Европе, Африке, Азије,
Северне и Јужне Америке.
Поред путовања, велика страст му је била и ликовна уметност, спорт и лов.
Прим. др Милан Пурков, као доајен зрењанинске неуропсихијатрије, уживао је велики углед
и признање и био изузетно цењен међу најеминентнијим неуропсихијатрима бивше Југославије.
Његов одлазак оставља велику празнину и ненадокнадив губитак не само за зрењанинску
неуропсихијатрију, нго за цео Регион.
Нека Му је вечна слава и хвала!
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Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин
ПОЧИЊЕ КОНТИНУИРАНИ
ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ
На основу Одлуке коју је Здравствени савет
Србије донео на седници одржаној дана
24.09.2009. године, Општој болници « Ђорђе
Јоановић « Зрењанин акредитован је програм
континуиране едукације за здравствене раднике
и здравствене сараднике за период од
24.09.2009. до 31.12.2009. године.
Пред нама је велики посао организовања
континуиране едукације радника за 2010.
годину.
На основу Правилника који ближе одређује
услове спровођења и оцењивања континуиране
едукације објављеном у Сл. гласнику РС , бр
130/2007, вредновање бодова за стручне
састанке је:
? предавач - 2 бода
? слушалац - 1 бод
Први стручни састанак обухваћен овом
акредитацијом одржан је 7. октобра 2009. у 13 h
у Конференцијској сали болничке библиотеке;
предавачи су били мр сци др Горан Пудар и мр
сци др Душан Сланкаменац. О даљем
распореду предавања можете се информисати
на болничком сајту.
Захваљујемо се свим колегама које су узеле
учешће у организацији предавања за 2009.
годину.
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Др сци мед Добривоје Мартинов
Шеф Одсека за образовни и научно
истраживачки рад
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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:
?

Зорану Драгошев, електричару и његовој супрузи Ана Марији честитамо рођење ћерке!

?

Ђурђи Козаков, медицинској сестри и њеном супругу Александру честитамо рођење сина!

?

Марти Кралус, медицинској сестри и њеном супругу Оскару честитамо рођење сина!

?

Снежани Станчић, медицинској сестри и њеном супругу Зорану честитамо рођење ћерке!

?

Бојани Латиновић, медицинској сестри и њеном супругу Владимиру честитамо рођење
сина!

?

Ани Радовановић, лаборанткињи и њеном супругу Дарку честитамо рођење сина!

?

Снежани Лазовић, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење сина!

?

Др Владимиру Терзин, специјалисти психијатрије и његовој супрузи Лидији честитамо
рођење сина!

?

Браниславу Коровљев, дипломираном психологу и његовој супрузи Нели честитамо
рођење сина!

?

Марији Цветићанин, медицинској сестри и њеном супругу Синиши честитамо рођење
ћерке!

?

Валерији Ковач, медицинској сестри и њеном супругу Шандору честитамо рођење сина!
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Др Синиша Савовић

