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ПОСТУПАК ОБНАВЉАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Према Правилнику о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце,
здравственом раднику може се обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце стекао 168
бодова, и то за сваку годину важења лиценце 24 бода кроз програм континуиране едукације.
Од укупног броја стечених бодова, најмање 50% бодова треба да буде из области за коју је
здравственом раднику издата лиценца, а осталих 50% бодова може бити из других области које се
односе на делатност коју здравствени радник обавља.
Укупан број од 24 бода мора бити скупљен из више различитих програма континуиране едукације.
Једна половина годишње укупне суме бодова ( 12 бодова ) добија се у оквиру програма
континуиране едукације који се спроводи у здравственој установи у којој је здравствени радник
запослен.
Друга половина годишње укупне суме бодова ( 12 бодова ) добија се кроз учешће на екстерним
програмима континуиране едукације и може бити на републичком или међународном нивоу.
Маја Сладојевић

ОДРЖАНА ИНТЕРНИСТИЧКА СЕКЦИЈА СЗР ВОЈВОДИНЕ

Наша установа је 28.11.2009. године била домаћин Интернистичке секције Савеза здравствених
радника Војводине.
Одзив медицинских сестара и техничара је био на завидном нивоу; присутни су били из Вршца,
Врбаса, Сенте, Сомбора, Новог Сада, Беле Цркве, а приказано је 4 рада.
У оквиру Правилника о редовној едукацији и потврди лиценци о раду, медицинске сестре су
оствариле 3 бода за присуство, а предавачи 5 бодова.

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: Зоран Гербеш, штампа: DIGINET ЗРЕЊАНИН тираж: 250 примерака
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За све Вас , поводом долазеће 2010. године
Једна година је иза нас. Година
пуна

рада,

вртлога,

ентузијазма,

подсећања,

огледања

у

прихватања

другима,

подразумевајућих

постулата, пуна борбе да се преиначи
оно што се преиначити мора, да се
сачува и одржи оно што је најбоље у
нама; дуга таман толико да се започето
уобличи и испуни, али прекратка да се и
заврши.
И ако успемо да се не само
чујемо, него и разумемо и слушамо једни
друге, и ако гледамо очима које желе да
виде објективну стварност, онда смо на
добром путу.
Желим Вам свима добро здравље, да имате пуно богатстава у себи, да
чувате старе и стичете нове пријатеље, да тежите новом, да хрлите
изазовима, да се радујете јутру и да Вам у исто време вече не донесе
носталгију него оптимизам за следећи дан, и онај дан након њега, и тако свих 365
дана у 2010.-тој години која нас нестрпљиво чека!

Ваш В.Д. директор
Гордана Козловачки
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ
КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

Министарство здравља Републике Србије
спровело је национални програм превенције и
контроле кардиоваскуларних болести у Србији
до 2020. године.
Овим програмом држава и струка преузимају
одговорност да грађанима обезбеде једнаку
доступност информација о превенцији и
лечењу, без обзира на то у ком делу Србије живе.
У наредних пет година овај програм би
требало да покаже своје прве резултате, да се
смањи број пушача и гојазних, а предвиђена је и
примена најсавременије методе лечења на
територији целе земље и повећање капацитета
интервентне кардиологије.
Радну групу Министарства здравља задужену за овај програм чини 50 кардиолога и
кардиохирурга, а међу њима је и лекар наше
установе: др Славенка Петковић Ћурић.
Кардиоваскуларне болести ( КВБ ) су водећи

узроци обољевања, апсентизма, инвалидности
и превременог умирања у Србији. У 2007.
години, болести срца и крвних судова су чиниле
више од половине свих смртних исхода ( 56% ).
У односу на друге европске земље, Србија се
налази у групи земаља са високим ризиком
умирања од болести срца и крвних судова.
Током 2007. године у нашој земљи је
регистровано 21.821 новооболелих и 7.381
смртних исхода од болести крвних судова срца.
Главни циљ овог програма је смањење броја
превремених смртних исхода и значајно
смањење оптерећења болестима срца и крвних
судова предузимањем интегрисане акције,
побољшањем квалитета живота и продужењем
трајања живота за све становнике Србије.
Маја Сладојевић

НОВА МЕТОДА ОПЕРАЦИЈЕ У ЗРЕЊАНИНСКОЈ БОЛНИЦИ
Нова метода операције на жучној кеси, тзв
SILS метода (single incision laparoscopic
surgery), која се у свету ради тек нешто око две
године, од јуна 2009.године је у нашој установи
ради др Мирослав Давидов по чему предњачимо у земљи.

Приликом овакве операције користи се само
један порт – улаз кроз предњи трбушни зид
пречника 10 mm, у пределу пупка.
Кроз отвор се уводи светло и оптички
инструмент, те по два до три инструмента
којима се оперише « на даљину «.
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НОВА МЕТОДА ОПЕРАЦИЈЕ У ЗРЕЊАНИНСКОЈ БОЛНИЦИ

Још донедавно такве су се операције
(лапароскопски) радиле кроз 4 отвора, што је
изванредан напредак у односу на класичне
операције код којих се прави рез на трбуху.
Приликом SILS методе оперисања говоримо о
још бржем опоравку, минимуму боли, ретким

компликацијама и фантастичном козметичком
ефекту.
Захват се изводи у општој анестезији, траје 40 –
так минута, ожиљак је практично невидљив, а
болесник за један до два дана одлази кући.
За сада се ова врста операције у нашо установи
примењује само на жучној
кеси, а могућа је и на
другим органима у трбушној дупљи.
За извођење ове методе
потребно је велико искуство а ми га имамо јер се
лапароскопске операције у
нашој установи раде од
1997. године и до сада је
урађено преко 2000 операција.
Ув о ђ е њ е о в е м е т од е
оперисања је још један
међу доказима праћења
светских хируршких иновација у нашој установи,
што је од изузетног значаја
како за установу, тако и
град и Регион.
Maja Сладојевић
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ПОЧИЊУ РАДОВИ НА ЕТАЖИ « 05 «
Управни одбор Опште болнице « Ђорђе
Јоановић « Зрењанин
д о н е о ј е од л у ку о
покретању поступка
јавне набавке грађе винско – инсталационих
и занатских радова на
финализацији етаже «
05 « и образовао Kомисију за спровођење овог
поступка дана 22. јуна
2009. године.
Јавни позив је
објављен у Службеном
гласнику РС бр. 64/09,
од 13.08.2009. године.
Понуде је доставило
12 понуђача, а јавно
отварање понуда је обављено 14.09.2009.
године.
Економски најповољнију понуду дало је «
Јединство « из Севојна. Понуђена и уговорена
цена је 90 480 565,60 динара.
Рок за извођење радова је 130 дана од дана
увођења у посао (односно највише 180 дана од
дана увођења у посао), а гарантни рок је 6
година и 3 месеца.

у објекту Нове болнице између Опште болнице
Зрењанин и « Јединства « Севојно. Уговор су
потписали в.д. директора Опште болнице
Зрењанин, др Гордана Козловачки и директор «
Јединства «, Мића Мићић.
Према његовим речима на радовима ће бити
ангажовано око 100 радника и очекује да радови
буду завршени у предвиђеном року. Ова фирма
има велико искуство на радовима здравствених
установа с обзиром на то да су између осталог
радили болнице у Кикинди, Суботици,
Сремској Митровици и преко 20 домова
здравља.
Потписивању Уговора присуствовао је и
градоначелник Зрењанина, др Милета
Михајлов који истиче да ће приоритет Града
бити завршетак «06» и «07» етаже за које ће
бити партиципирано код Фонда за капитална
улагања Војводине.
2
Површина етаже је 2.490 м , а према
садашњем пројекту планира се пресељење
Гинекологије, Офталмологије и Оториноларингологије.

Дана 09.12.2009. године закључен је Уговор
за извођење грађевинско – инсталационих и
занатских радова на финализацији етаже « 05 «
6

Маја Сладојевић
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ОФОРМЉЕНО ОДЕЉЕЊЕ ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Одељење физикалне медицине и рехабилитације је у нашој установи почело са радом пре око 2
месеца, при Сектору за продужено лечење и негу, а физички је смештено на 5. спрату зграде
Интерног одељења.
Рад на овом одељењу заснован је на принципима ране рехабилитације и заживео је на
одељењима Ортопедије, Неурологије, Хирургије, Коронарне и Посткоронарне јединице.
Програм ране рехабилитације одвија се кроз протоколе постављене у складу са задатом
патологијом, чији је задатак превенција компликација, рана мобилизација, рани функционални
опоравак болесника и скраћење болничког дана.
У склопу Одељења ради амбуланта физикалне медицине, петком у Специјалистичкој
поликлиници – дегенеративни реуматизам
Начелник Одељења је Мр др Татјана Стојковић Јовановић, за спровођење физикалне медицине
и рехабилитације су задужена два виша и један средњи терапеут.

IN MEMORIAM

ДР ЂОРЂЕ ПРИЦА
Специјалиста опште хирургије
18.4.1947 – 16.10.2009.
Са великим жаљењем и тугом опростили
смо се са нашим пријатељем и колегом др
Ђорђем Прицом. Изненадни одлазак драгог
нам колеге који нас је напустио у 62. години,
за собом је оставио неизбрисив траг лекара
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који је свој живот посветио хуманом раду,
борби против болести, помажући људима.
Није довољно рећи да га нећемо заборавити,
да ћемо памтити све оне заједничке тренутке
професионалног живота, све ведре тренутке,
али и дане пуне искушења и борбе са
болешћу.
Др Ђорђе Прица рођен је у Зрењанину, где
је завршио основну и средњу школу, а
Медицински факултет у Београду, 1973.
године. Радио је као лекар опште праксе у
Новом Милошеву, Дому здравља Нови Бечеј,
као и у Железничкој амбуланти у Зрењанину.
Специјализацију из опште хирургије
завршава 1979. године и од тада, све до
пензије ради на одељењу Опште хирургије у
Зрењанину. У свом радном веку био је на
функцији шефа Васкуларног одсека од 1984.
године, као и начелник Одељења опште
хирургије од 2000. до 2003. године. Написао
је више стручних радова и учествовао у раду
међуна - родних и домаћих хируршких
конгреса и стручних скупова. Нека му је
вечна слава.
Колегијум Опште хирургије Зрењанин

7
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IV СИМПОЗИЈУМ ХИРУРГА СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ
Хируршко одељење зрењанинске болнице и
Хируршка секција СЛД су 18. новембра 2009.
године били домаћини IV Симпозијума хирурга
Србије и Румуније. Ови скупови се одржавају
сваке године наизменично ( једне године у
Србији, следеће у Румунији ).
Организација као и посећеност Симпозијума
били су на завидном нивоу. Учествовало је 70
хирурга из Румуније и 150 из наше земље, а
презентована су 82 стручна рада из обе земље.
Наше Хируршко одељење учествовало је са
три стручна рада: Мр сци др Мирослав
представљају нове методе у хирургији, а из
године у годину интересовање за овом врстом
сусрета је све већа.
Међу водећим именима ове области из обе
земље били су проф. Мирчеа Ђурђеску,
потпредседник Хируршке секције Румуније,
проф. Иринел Попеску, председник Асоцијације хирурга Србије и начелник хирургије на
ВМА, проф. Небојша Станковић, проф. др
Зоран Кривокапић, др Дејан Иванов, др Радован
Вељковић.
Маја Сладојевић
Давидов, са сарадницима др
Душаном Попов и др Александром Огњеновићем из области
лапароскопске хирургијена
операцији жучне кесе методом
једног порта, прим др сци
Петар Петричевић из области
хепатобилијарне хирургије и др
Драган Вулин из области
колопроктологије.
Највећи број радова био је
посвећен мало инванзивним
методама – лапароскопској
хирургији, хирургији будућности.
Ови стручни сусрети су од
изузетног значаја, на њима се
презентују нова искуства,

10
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ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА ВОЈВОДИНЕ

У четвртак, 10. децембра 2009. године
одржан је курс Психијатријске секције Војводине (П.С.В.) који је окупио 140 уцесника.
Гости из 20 градова су дошли у Зрењанин, да
чују предаваче из Ковина који су се представили
са следецим темама:
1) ИНТРАХОСПИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
2) ЗДРАВСТВЕНА НЕГА БОЛЕСНИЦА СА
ПОСТПАРТАЛНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА
3) ПРЕВЕНЦИЈА СУИЦИДА
4) АЛКОХОЛИЗАМ ЖЕНА

ту. Скуп је по спроведеној анкети задовољства
оцењен највишом оценом.
На крају овога курса, који је акредитован од
стране Здравственог савета, и донео учесницима по 4 бода одржана је и редовна годишња
Скупштина П.С.В. на којој је Председник
секције Драгољуб Павловић презентовао
остварен план рада. У току ове године је
одржано 8 семинара и подељено 1.200
сертификата. Поред 8 дестинација у Војводини,
секција је гостовала и у Смедереву, Ваљеву и
Медицинском факултету у Крагујевцу.
Важно је напоменути да је П.С.В. већ другу
годину за редом изабрана за најбољу секцију у
конкуренцији 10 секција које делују у оквиру
Савеза здравствених радника Војводине.

Драгољуб Павловић
ПРЕДСЕДНИК ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
СЕКЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Домаћин скупа је са
својим тимом, испред Одељења психијатрије била Гордана
Радојковић, са Тибором
Добаи, главним техничарем
Одељења, док
је особље
Дневне болнице (др Ружица
Кнежевић, Драгана Лалић,
Габриела Месарош, Светлана
Ђорђевић, Љиљана Срданов,
Стаменка Станков, Данијела
Димитријевић) на челу са
Н ат а ш о м М а ј с т о р о в и ћ ,
сeкретарем П.С.В. обрадило
све релевантне податке са
Улазног и Излазног теста и
доставило Здравственом саве-
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МАЛИ ОСВРТ НА ДОСАДАШЊЕ
ЛЕКАРСКЕ СЛАВЕ
Кумови Славе су били:
14.11.2001. - др Роман Субу
14.11.2002. - др Бранко Данкулов
14.11.2003. - др Милета Михајлов
14.11.2004. - др Милета Попов
14.11.2005. - др Душан Велисављев
14.11.2006. - др Јово Марушић
14.11.2007. - др Драган Вулин
14.11.2008. - др Жива Козловачки
14.11.2009. - др Радивоје Јеловац
У 2010. години кум Славе ће бити
др Предраг Матејин
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОЛНИЦЕ

Годишњица Опште болнице «Ђорђе Јоановић»
Зрењанин, 114. по реду, обележена је на примерен начин. У
преподневним сатима, на бисту Ђорђа Јоановића положен је
венац у присуству менаџмента Болнице. Истог дана, у
поподневним сатима, Народном позоришту су након
представе «Патафизика» уручена признања запосленима за
25 година рада – 32 признања и за 30 година рада – 40
признања.
Присутнима се обратила директорка Болнице, др
Гордана Козловачки која је такође овогодишњи јубиларац, те
јој је признање за 25 година рада уручио помоћник директора
за медицинска питања, др Душан Велисављев.
Након тога, дружење је настављено у Позоришном
клубу «Зелено звоно», где су лепој атмосфери допринели
звуци бенда «Big sisters», а њима се за микрофоном
придружио и наш лекар, др Урош Бачић показавши своје
умеће на гитари.
Маја Сладојевић
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ОБЕЛЕЖЕНА ЛЕКАРСКА СЛАВА

Лекарска слава – Свети врачи Козма и Дамјан обележена је
14. новембра 2009. године литургијом и резањем Славског
колача, при чему је кум Славе, др Радивој Јеловац, доктор
стоматологије предао кумство др Предрагу Матејину,
специјалисти пластичне, реконструктивне и естетске
хирургије.
У вечерњим сатима лекари су прославу наставили на
традиционалном лекарском балу који је овога пута био
организован у Ловачком дворцу " Каштел " Ечка.
Маја Сладојевић
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Нашим радницима:
? Влатку Петраш ,
возачу, и његовој супрузи
Нади честитамо рођење
ћерке!
? Маји Бајић Френц,
медицинској сестри, и
њеном супругу Драгиши
честитамо рођење ћерке!
? Наташи Палати нуш, медицинској сестри,
и њеном супругу Роберту
честитамо рођење ћерке!
? Јадранки Кнеже вић , административној
службеници, и њеном
супругу Роберту Балаж,
раднику обезбеђења честитамо рођење ћерке!
? Ивани Новаков, медицинској сестри и њеном супругу Драгану честитамо рођење сина!
? Др Марији Ђујић, лекару специјалисти опште хирургије, и њеном супругу Срђану
честитамо рођење сина!
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Др Тибор Јесенски

