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ДОКЛЕ СЕ СТИГЛО СА РАДОВИМА НА ЕТАЖИ «05»?
Kao што је већ познато, радови на
етажи «05» су отпочели 12. јануара
2010. године, а рок за извођење
радова је 130 календарских дана од
дана увођења Извођача у посао.
На објекту се сада изводе
следећи радови: монтажа металних
и гипсаних плафона; монтажа
гипсаних зидова око санитарних
кабина и припрема за молерске
радове; повезивање санитарних
кабина на инсталације водовода и
канализације; повезивање електро
о рма н а ; м о н т а ж а с ве т и љ к и ;
монтажа и повезивање анемостата;
уградња подних лајсни и припрема
за полагање подова.
До сада су извршени следећи радови:
зидање и малтерисање зидова у бетонском језгру
подконструкција спуштених плафона - 90%
преградни зидови од гипса – 95%
полагање каблова јаке и слабе струје – 98%
монтажа каналског развода климатизације и вентилације – 95%
монтажа инсталације медицинских гасова – 90%
- монтажа инсталације водовода и
канализације – 90%
- монтажа пултева у преградним
зидовима – 95%
- монтажа металних преградних
зидова – 95%
- састављање, изолација, монтажа
и подливање санитарних кабина –
100%
- израда нивел масе као подлоге
подова – 100%
- испоручена су врата за
болесничке собе – 50%
- завршена је монтажа шелни око
канализационих цеви као заштита
од пожара.

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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57.874.407,52 динара заједно са ПДВ-ом или
64% укупно уговорених радова.
З а в р ш е т а к г р а ђ е в и н с ко з а н ат с к и х и
инсталатерских радова се очекује крајем јуна
месеца.
Руководилац службе техничкох послова
и инвестиционе изградње
Љиљана Ђуричин, дипл.инг.грађ.

Тренутно на објекту (само на монтажи)
ради укупно 30 радника.
Може се констатовати да радови добро
напредују, али је евидентно извесно кашњење
због накнадних противпожарних захтева, који
су у међувремену завршени, а који су успорили
све остале радове око санитарних чворова.
Истављене су, оверене и плаћене четири
привремене ситуације у укупном износу од

ИЗВРШЕН ПРИЈЕМ РАДНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Према Кадровском плану Министарства
здравља Србије за 2010. годину, број 112-01769/2010-03, утврђено је да Општој болници
Зрењанин припада 1 043 уговорена радника.
На дан пријема Плана кадрова за 2010.
годину (07.05.2010.), зрењанинска болница је
имала 1 000 уговорених радника, по
квалификационој структури: 169 лекара, 7
фармацеута, 546 медицинских техничара (са
лаборантима, РТГ техничарима, фармацеутски
техничари), 14 здравствених сарадника, 264
немедицинских радника.
У тачки 3. образложења Кадровског плана
изнето је да се Општој болници Зрењанин број
уговорених доктора медицине и медицинских
сестара, који је предвиђен Кадровским планом
за 2009. годину може увећати за: 1 доктора мед.
спец.неурологије, 1 доктора мед. спец.
хирургије, 1 доктора мед. спец. гинекологије и 6
медицинских сестара.
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Сходно овој тачки извршено је превођење у
стални радни однос једног спец. опште
хирургије и једног специјалисте гинекологије и
акушерства. Потом је извршено и закључивање
7 уговора о раду на неодређено време (1 лекар
специјалиста неурологије и 6 медицинских
техничара). Тиме је број радника порастао на
1009.
Стављајући у однос ново стање запослених и
број кадрова по Плану кадрова за 2010. годину
остало је простора за закључивање још једног
уговора о раду на неодређено са доктором
медицине и 33 медицинска техничара.
У договору са Министарством здравља и
Републичким заводом здравственог осигурања
филијала Зрењанин приступило се избору и
закључивању уговора о раду на неодређено
време.
Одабир кандидата је извршен у складу са
следећим критеријумима:
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- норматив кадра за службу у складу с
Правилником о ближим условима за обављање
здравствене делатности,
- постојећи број извршилаца у служби у
односу на норматив (број отишлих у
пензију у претходној години),
- дужина рада у нашој установи,
квалитет рада који је показао
запослени радећи на одређено време,
- социјални статус,
- спремност за тимски рад.
Након спроведеног закључивања
уговора, Општа болница Зрењанин на дан
31.05.2010. године има 1043 уговорених
радника. По квалификационој структури: 173
лекара, 7 фармацеута, 585 медицинских
техничара (са лаборантима, РТГ техничарима,
фармацеутски тех.), 14 здравствених сарадника,
264 немедицинска радника.

Сви запослени медицински техничари
на одређено време имају статус уговореног
радника на одређено време јер су им уговори о
раду закључени због замене привремено
одсутних радника (сва одсуства су преко 30
дана).
На поштовање Кадровског плана
обавезује нас и Уговор о пружању и
финансирању здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања за 2010.
годину (01-7/6-2010), као и Закон о буџету
Републике Србије за 2010. годину.
Мр Анђа Божић
Руководилац Службе за квалитет и
Стручно едукативне послове

БОЈАН ПАЈТИЋ СВЕЧАНО ПУСТИО У РАД
ЈЕДИНИЦУ ЗА НОЖДАНИ УДАР И МАМОГРАФ
здраватва Региона.
Помоћник директора за медицинска питања
зрењанинске болнице, др Душан Велисављев,
присутнима је представио и аудиовизуелни
теле-линк (први на Балкану, који је у функцији
24 сата) са Клиником за неурологију у Новом
Саду и начелником неуролошке интензивне
јединице проф. др Петром Сланкаменцем, који
је и координатор овог пројекта.
Опремање Јединице за мождани удар

Свечано пуштање у рад Јединице за мождани
удар и мамографа у нашој установи свечано је
обележено 5. маја 2010. године. Врпцу је
пресекао др Бојан Пајтић, председник Владе
Војводине, а поред њега присутни су били др
Атила Ченгери, покрајински секретар за
здравство, начелница Средњобанатског округа,
Тања Дуловић, градоначелник Зрењанина, др
Милета Михајлов, као и многи челници
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омогућио је Покрајински секретаријат за
здравство. Јединица је опремљена савременом
дијагностиком и апаратима као што су
транскранијални доплер, дуплекс ултразвучни
апарат крвних судова врата, монитори и
аудиовидео систем, инфузионе пумпе и
бифазични дефибрилатор.
Мамограф који је пуштен у рад је марке
Lilyum, аутоматизован је и захваљујући
калибрационој процедури веома прецизан, те
се може користити за дијагностификовање
тумора дојки различитог дензитета и величине.
Апарат је комплетно дизајниран и
ко н с т ру и с а н од с т р а н е и т а л и ј а н с ко г
произвођача Металтроница. Технички је
прилагођен за лако руковање, који садржи
помоћни дисплеј на коме се приказују потребни
параметри (ротација, степен компресије, дозе
зрачења,...) битни за оператера. Својим
техничким карактеристикама, дизајном

омогућује добијање квалитетног мамографског
снимка.
Након кратког обиласка Болнице, гости нису
скривали своје импресије, оценивши је једном
од најсавременијих у Европи, као и хигијену и
стручност који су на завидном нивоу.

Урађене прве две тромболитичке терапије
у нашој установи
Прва Јединица за мождани удар у Србији
отворена је 2005. године у Клиничком центру
Србије.
У Војводини су недавно кренуле са радом
јединице у Новом Саду, Суботици и Општој
болници Зрењанин.
У нашој установи Јединица је кренула са
радом 23.03.2010. године.
Најзначајнија предност ове јединице је
мултидисциплинаран приступ пацијенту,
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праћење свих важних функција у првих 24 до 48
сати од можданог удара.
У лечењу је постигнут велики напредак
увођењем јединица за мождани удар, где се
подразумева ургентан приступ, а фактор
времана је практично најважнији елемент
успешности лечења. Са терапијског аспекта
најдрагоценија су прва 3 до 4,5 h болести, када је
могућа примена тромболитичке терапије.
Ова терапија је први пут примењена у САД
5
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је у Клиничком центру Нови Сад
урађено 6 тромболитичких терапија.
Ова терапија се до сада у
Војводини једино примењивала у
Клиничком центру Војводине, а од
23.03.2010. и у зрењанинској
болници.
Од почетка рада Јединице до
данас су урађене 2 тромболитичке
тарапије, успешно и без
компликација. Пацијенти су два
мушкарца, старости 29 и 59 година.
Они се добро осећају и захваљујући
примени ове терапије прошли су са
минималним неуролошким
дефицитом.
1997. године, у земљама Западне Европе 2002.
године, а у Србији 2006. године. У 2009. години

Маја Сладојевић

ПРЕРАДА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА У НАШОЈ УСТАНОВИ
Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
је од августа 2007. до јуна 2009. године била
учесник пројекта „Техничка подршка у
управљању медицинским отпадом“ у
организацији Министарства здравља, који је
финансирала Европска унија, а којим је
управљала Европска агенција за реконструкцију.
У оквиру Пројекта је извршена адаптација
објекта који се користи за третман инфективног
медицинског отпада, инсталација и пуштање у
погон опреме (2 аутоклава, дробилица и
специјално возило), обука особља које ради на

овим пословима од нивоа техничара до нивоа
регионалног менаџера и обука запослених.
Обучено особље има сертификате о завршеној
обуци и њихови подаци се налазе у јединственој
бази коју за Републику Србију води Институт за
јавно здравље Батут.
Болница је именована и ради као централно
место третмана за Средњобанатски регион што
значи да се тренутно у њој третира сав
инфективни медицински отпад који настаје у
државним здравственим установама у овом
региону.
У 2009. години је прерађено 68.869 kg отпада
и то 58.027 kg инфективног отпада пореклом из
наше болнице и 10.842. kg инф. отпада
пореклом из Средњо-банатског региона.
Сав отпад се на месту стварања селектује и
одваја тако да се инфективни медицински отпад
пакује у специјалне жуте кесе, а оштри
предмети у специјалне кантице за оштре
предмете. Ова паковања се после затварања
прописно обележавају и пакују у секундарну
амбалажу за превоз (транспортни контејнери од
240 литара одобрени од УН и прописно
обележени). Транспорт се врши специјалним
возилом које је обележено по АДР уредбама и
превози мање од 333 kg отпада. Возило поседује
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физички одвојен простор за отпад и возача, као
и сву потребну опрему која се примењује у
случају пожара или просипања терета. Возилом
управљају возачи који су завршили обуку у
оквиру Пројекта.

Отпад се у посебном објекту стерилише у 2
аутоклава на температури од 121°C и у
атмосфери засићене водене паре при притиску
од 2 бара. Након стерилизације врши се
дробљење отпада и он постаје безоблична
хомогена смеса.
Након третмана и дробљења отпад се одлаже
на привремену депонију у кругу Болнице до
његовог преузимања од Јавног комуналног
предузећа.
Добро управљање токовима медицинског
отпада у нашој установи је довело до великог
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смањења броја акцидената са оштрим
предметима тако да их је у 2009-тој години били
укупно 14.
Одговарајућом селекцијом и третманом
смањили смо укупну количину отпада који је
Болница „произвела“ за 1745 m3
на годишњем нивоу што је
з н ач а ј н о с ма њ и л о н а ш е
трошкове.
Сем инфективног медиинског
отпада у Болници се води рачуна
и о другим врстама па се
патоанатомски отпад прикупља и
сахрањује на гробљу, хемијски
отпад са РТГ одељења се скупља
и предаје фирми која га уништава
на безбедан начин, лекови са
истеклим роком трајања се у
складу са Законом чувају у
посебној просторији, отпадно
уље из кухиње се продаје и од
њега се прави биодизел, пет
амбалажа и отпадни папир се одлажу и предају
фирмама које се баве њиховом рециклажом....
У току 2010. године планирано је појачање
контроле селекције отпада, нарочито врста
отпада које се могу рециклирати, чиме ћемо
значајно помоћи заштити здравља свих
запослених у Болници и пацијената, као и
очувању животне средине.
Зоран Обрадовић
Meнаџер за медицински отпад
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КО СЕ БОЈИ КЊИГЕ ЈОШ?
Општ а болница « Ђорђе Јоановић »
Зрењанин, обогатила је током маја месеца свој
библиотечки фонд . Поред по стојећег
библиотечког фонда коју чине монографске и
серијске публикације претежно стручне
медицинске литературе намењене стручном
усавршавању својих запослених, Централна
болничка библиотека обогатила је свој фонд са
100 наслова дечје, популарне и забавне књиге.
Донацијом «Народне библиотеке Србије» из
Београда , Педијатријско одељење наше
болнице проширило је понуду деци на
болничком лечењу са 35 наслова књига које ће
својим садржајем сасвим сигурно пробудити
пажњу и жељу код деце да се друже са књигом.
Такође, Централна болничка библиотека
ставила је на располагање својим запосленим
радницима могућност да прочитају многе
бестселере, награђивана издања у последње две
године, међу којима су познати аутори: Мирјана
Бобић Мојсиловић , Љиљана Ђуровић
Хабјановић , Милица Јаковљевић , Олаф
Олафсон, Орхан Памук и др.
65 наслова популарне белетристике
изложена су у Централној болничкој

библиотеци свим запосленим радницима на
коришћење.
Реализација ове идеје, која је имала за циљ
популаризацију књиге међу читаоцима, у овом
случају радницима Болнице, сасвим сигурно не
би се остварила у тако кратком временском
периоду да није било добре сарадње и велике
подршке Матичног одељења Градске народне
библиотеке «Жарко Зрењанин» из Зрењанина.
Уз велику помоћ и залагање библиотекара
Градске народне библиотеке у Зрењанину, гђе.
Душице Мандић, успели смо да у веома
кратком року реализујемо ову идеју.
Р а д н о в р е м е Ц е н т р а л н е б о л н и ч ке
библиотеке је сваког радног дана од 08-14
часова а све информације могуће је добити на
локал 3578.
Референт за унапређење квалитета рада
Игор Јањић
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БАЗАР ЗДРАВЉА
БАЗАР ЗДРАВЉА

ЗАХВАЛНИЦА
Министарство унутрашњих по слова
Републике Србије је 21. маја 2010. године
п р о с л а в и л о С ве ту Тр о ј и ц у , ка о Д а н
Министарства , Дан полиције и славу
Министарства.

У циљу промоције , унапређења и очувања
здравља становништва, Општа болница „Ђорђе
Јоановић” Зрењанин спровела је акцију “Базар
здравља” која је од 24.04. до 28.04. трајала у
Ђурђеву, Жабљу, Чуругу и Госпођинцима.
У акцији је учествовало шест лекара и
осамнаест сестара, а посебан акценат је био на
превенцији раног откривања карцинома дојке и
превенцији остеопорозе. Вршено је мерење
шећера у крви, холестерола или триглицерида у
крви, мерење крвног притиска, боди индекс
масе , ЕКГ срца , консултације и савети
и н т е р н и с т е , ка рд и ол о г а , о рто п ед а и
физиотерапеута, онколога, а жене су обучене о
самоконтроли дојке.
Становништво ових насељених места је први
пут имало прилику да добије на једном месту и
за кратко време без здравствене књижице и
дугог чекања на заказани термин све ове услуге.
Акцији се одазвало око 1300 становника.
Урађено је 1100 мерења шећера у крви, 685
мерења триглицерида, 560 мерења холестерола,
250 жена је прошло онколошки преглед дојки.
На основу добијених резултата, код сваког
пацијента је урађена консултација интернисте
који је кроз преглед и стручан савет упутио
пацијента код надлежног специјалисте, а
одређен број жена ће коначну дијагностику
извршити прегледом на мамографу и
остеодезинтометријском прегледу.
Маја Сладојевић
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Тим поводом био је уприличен и пријем у
Барокној сали Градске управе у Зрењанину, на
којем је начелник ПУ Бојан Марковић уручио
захвалнице истакнутим појединцима из јавног
живота и локалне самоуправе, као и медија.
Међу њима, захвалницу је примила и
директорка зрењанинске болнице, др Гордана
Козловачки.

Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

ВРЕМЕПЛОВ
радио је до 1969. год. Када је именован прво за
вршиоца дужности, а 1970.год. за начелника
Хируршког одељења.
После 4 године, 01.07.1974. године изабран
је за директора Медицинског центра Зрењанин.
Ове управљачке послове обавља све до 1978.
године, када је поново браћен на рад у Општу
болницу. У међувремену, 1973. године, стекао
је звање Примаријуса.
Прим. др Милан Паланачки је отишао у
заслужену пензију 08.09.1980. године као
инвалид рада I категорије.
Последње дане живота провео је у нашој
болници где је лечен и умро 1991. године.
Његове колеге лекари и други здравствени
радници и остали запослени Опште болнице,
дуго ће се сећати доброг и племенитог човека
Прим. др Милана Паланачког.
Дипл. правник
Спасо Јањић

Прим. др Милан (Танасије) Паланачки
Лекар специјалиста опште хирургије
1922.-1991.
Прим . др Милан Паланачки , лекар
специјалиста опште хирургије, цео радни век је
провео у Општој болници Зрењанин радећи као
лекар специјалиста, начелник Хируршког
одељења , директор Болнице и директор
Медицинског центра Зрењанин.
Родио се 13.11.1922. године у Ечки где је
учио основну школу, да би школовање наставио
у Зрењанину и Београду. Медицински факултет
је завршио 21.03.1953. године.
Као лекар приправник отпочео је са радом
28.05.1953.год. да би специјалистички испит из
опште хирургије положио пред Саветом за
народно здравље у Београду 31.10.1958. године.
Од јула 1962. године био је вршилац
дужности, да би га Народни одбор Среза
Зрењанин именовао 21.12.1962. год . И
поставио за управника Опште болнице. На овој
функцији остаје до 18.03.1967. године.
Као лекар специјалиста опште хирургије
• број 27 • Април/Мај 2010. године

Општa болницa «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

IN MEMORIAM

Прим. мр сци др Спасоје Цвејић
Дана 12.05.2010. године сахрањен је прим. мр. Сци др Спасоје Цвејић, још један из плејаде
истакнутих лекара у прошлих пола века зрењанинског здравства.
Др Цвејић је своју животну стазу и њене најхуманије одреднице, почев од свог рођења 1930.
године па до последњег откуцаја срца остварио у нашем граду који је волео и у коме остаје
истински уважаван.
Одмах по завршетку студија медицине, наша средина је у др Цвејићу добила правог човека
достојног белог мантила и Хипократове заклетве.
Већ од самог почетка лекарске каријере др Цвејић се полетно и предано посветио одговорном
и хуманом позиву пун жеље за још већим знањем и са посебним поштовањем и сарадњом са
старијим колегама. Убрзо постаје један од стубова у развоју Ендокринолошке службе у оквиру
Интерног одељења, а тиме и један од заслужних за постигнут данашњи висок ниво и значај ове
службе у нашој болници, па и шире, у Војводини.
Др Цвејић је једини магистар наука у нас у овој медицинској дисциплини чији су радови из
дијабетологије и болести штитасте жлезде ушли у познате часописе и публикације.
Осим тога, др Цвејић је веома познат по Успешном едуковању најшире популације, А посебно
болесника од шећерне болести Како би здравствено стање у коме се налазе превели у дуговечнији
и квалитетнији живот.
На крају, жеља ми је, и као колеге, да се захвалим др Цвејићу, што је својим целокупним
лекарским и животним опусом , својом пословичном скромношћу , радиношћу ,
добронамерношћу, оставио трајни иметак овој средини, а пре свега, нашој лекарско-колегијалној
мрежи.
Др Милан Познић
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Нашој радници:
? Нади Боне, транфузисти и њеном супругу Бојану честитамо рођење ћерке!

Зоран Гербеш

