
ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ГОДИНУ

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН

2009.

Март2009. –УсвојенПравилникоорганизацији и систематизацији послова уОпштој болнициЗрењанин.
01.06.2009. – Уведена скрининг метода – ултразвук кукова свој новорођенчади (по томе смо међу првима у

Србији).
У 2009. години је након две године рада завршена изградња информатичке мреже, инсталација опреме (сервери,

радне станице, штампачи), инсталиран софтвер и извршена обука запослених у Болници у вредности од преко
450 000 еура.
12.05.2009. – Презентација болничког информационог система у присуствуМинистра здравља Републике Србије,

проф. дрТомицеМилосављевићипредстављенирезултатинакон годинудана рада.
18.06.2009. - Одлуком Извршног већа Аутономне покрајине Војводине, на предлог Управног одбора Опште

болнице Зрењанин, донето је решењекојим је дрГораданаКозловачкиименована за в.д. директораБолнице.
Августа 2009. одржана је V Национална конференција о квалитету - 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 збирномоценом2.12 одмогућих3.00.
Септембра 2009. у Општој болници Зрењанин је акредитован програм континуиране медицинске едукације, на

основу одлуке Здравственог саветаРепубликеСрбије.
Кабинет за пејсмејкере и поремећај срчаног ритма, на челу са др Лазар Золтаном је испунио критеријум за број

годишњихимплементација (минималан критеријум је 50 у току године, а у нашој установи је урађенооко 80).
18.11.2009. – Наша установа на челу са Хируршким одељењем је била домаћин IV симпозијума српско румунских

хирурга.Посећеност је билана завидномнивоу: око 70 хирурга из иностранства и 200изСрбије.
29.11.2009. – свечано пуштени у рад соларни колектори – највећи систем у Србији, а први међу здравственим

установама
09.12.2009. – закључен је Уговор за извођење грађевинско-инсталационих и занатских радова на финализацији

етаже«05» са «Јединством»изСевојна.
Метадонски центар који је прошле године почео са радом, био је под патронатом Метадонског центра

Психијатријске клинике уНовомСаду, а у 2009. години је дошлодоосамостаљивањанашегцентра.
Листе чекања за уградњувештачког кука су анулиране.
Радови за отварање Јединице заможданиудар су у завршнојфази
Припреме за пуштањеурадмамографа су у завршнојфази
Зрењанинска болница је спремна за случај пандемије новог грипа (простор, кадар, респиратори, лекови) и

сврстана је у другу линију збрињавања.
Ове године је 562 медицинске сестре Опште болнице Зрењанин остварило право на лиценцу-дозволу за рад , што

представљапотврдудосадашњег рада, каои обавезу наставка стручног усавршавања.
Новембар 2009. -ОформљеноОдељењефизикалнемедицинеирехабилитације
Извршенирадовина објектима:
очишћена је и опрана фасада у атријуму зграде Интерног одељења, постављена је жичана мрежа ради

спречавања уласка голубова, извршено је препокривање светларника тако да је добијен леп светао простор у холу
приземљаобјекта.Хол је окречен, подпоправљен, радијатории врата офарбани.

извршена је реконструкција санитарног чвора на I спрату Дечјег одељења и уграђени умуваоници у
болесничкимсобама како би се обезбедиоугоднији боравакмајки са децом.

изграђена је армирано-бетонска рампа са потребном оградом да се обезбеди још један улаз у објекат
Инфективног одељења (да би се одвојилипацијенти са сумњомна грипХ1Н1одосталихинфективнихпацијената)

извршена је санација крова на објекту Потологије, проширена је архива припајањем још једне просторије
постојећемпросторуиизвршенокречење свихпросторија овог објекта

извршене су поправке зидова, најнеопходније поправке санитарних чворова, неопходне поправке прозора и
комарникаиизвршенокречење1. спрата и сутерена објекта старе хирургије ( укупнооко 1300м2 основе)

изграђен је паркинг простор за 49 возила.Избетонирани су темељи, изграђена је и намонтиранаподконструкција
за ношење соларних колектора димензија 14,00 x 53,50м, висине H=4,00m̀ . На готову, завршену конструкцију
монтирано је и повезано 200 ком. соларних колектора. Колектори су пуштени у рад 29.10.2009.год. Колектори
обезбеђују 20м санитарне топле воде (првенствено у летњим месецима) чиме ће се остварити знатна уштеда у
енергији

у објектуНове болницеизвршено је прање, дезинфекција, заменафилтера и каишевана 20 клима комора
уБолници се свакиданопереизмеђу 1200и1500 кг. веша
уБолници се свакиданприпремихрана за око 500пацијената
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