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ФОРМИРАНЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ
У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН
Подстакнути веома позитивним искуством
у раду Дневних болница које пружају
терапијски третман, а које су у нашој установи
комплетиране почетком 2012., са радом су
почеле и дијагностичке дневне болнице.
Дијагностичке дневне болнице интернистичких грана, неуролошког и кожног
одељења су са радом кренуле 16.04.2013.
године, а хируршких грана 01.11.2013. године.
Циљ оваквог начина рада је убрзавање
дијагностике код лакших болесника, без
потребе за хоспитализацијом и вишеструким
амбулантним прегледима. Концепт оваквог
модела рада је унапред испланирана
дијагностика које се обавља у једном до два
радна дана у преподневним часовима. Прегледи
су унапред заказани по временски усклађеним
терминима по чијем завршетку пацијент добија
закључак и предлог за даљу терапију.
Дијагностика обихвата све што је неопходно а
може с е обавити у нашој уст ановилабораторијске анализе, радиолошке прегледе,
ендоскопске, процедуре, клиничке прегледе,
ехокардиографију, холтер ритма и притиска,

контролу пејс мејкера, ендокринолошке и
нефролошке тестове, ЕМНГ, лумбалне
пункције, пункције зглобова, периферну
остеодензитометрију, консултације...
Заказивање се врши на централном
шалтеру Специјалистичке поликлинике код
сестре Наде Вучуревић. Пацијент добија
термин за пријем обично у року две до три
недеље од дана пријављивања.
Од свог формирања априла 2013. на овај начин
је прегледано 201 пацијент.
Због свих предности које овај вид лечења
пружа, дневне болнице су нешто чему треба
тежити и све их више укључивати у програм
рада установа јер представљају модеран и
пацијенту оријентисан начин лечења, као и
организованији и економски оправданији начин
рада.
Др Софија Субин Теодосијевић
Начелник Одељења дневних болница
за дијагностику и терапијске процедуре

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 - координатор за односе са јавношћу,
фотографије: Зоран Међо,
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ЧЕТРНАЕСТ НОВИХ НАЦИОНАЛНИХ ВОДИЧА
ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ У 2013. ГОДИНИ
У организацији Министарства здравља,
Републичке стручне комисије за израду и
имплементацију водича добре клиничке праксе,
уз подршку Института за јавно здравље Србије
"Др Милан Јовановић Батут" и пројекта
"Пружање унапређених услуга на локалном
нивоу" - ДИЛС Министраства здравља, током
2013. године израђено је 14 нових Националних
водича добре клиничке пракс е за
дијагностиковање и лечење следећих обољења
и стања: Алцхајмерова болест, мултипла
склероза, схизофренија, несаница, хронични
бол малигне етиологије, хронична
опструктивна болест плућа, сепса, карцином
оваријума, реуматоидни артритис, гихт,
прехоспитална ургентна стања, алкохолизам,
тиреоидни нодуси и карциноми штитасте
жлезде, безбедан абортус.
Током месеца октобра, у Београду је
организовано 16 радионица намењених
лекарима свих нивоа здравствене заштите из
свих здравствених установа покривених
Планом мреже здравствених установа Србије, у
циљу популаризације и имплементације водича
у с в а код н е в н о ј п р а кс и , д а п о м о г н у
здравственим професионалцима да уоче,
процене и примене информације, искуства и
ставове о најбољој медицинској пракси.
У организацији ДИЛС пројекта на
радионицама је током 2011. године одржано
2375 едукација и представљено је 8 водича, а
током 2012. године одржано је 2904 едукација
на којима је представљено 9 националних
водича добре клиничке праксе.
Водичи добре клиничке праксе су
систематски развијани докази који треба да
помогну пружаоцима и корисницима
здравствених услуга у доношењу најбоље
могуће одлуке за третирање одређених
клиничких стања. Водичи су намењени пре
свега лекарима, као помоћ у раду, али
истовремено водич је транспарентан и
доступан пацијенту који више није пасиван
посматрач у процесу здравствене заштите, већ
добро информисан и активан учесник у
сопственом лечењу.
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Значајне функције водича:
Одржавају и подржавају филозофију и
читав покрет медицине односно здравствене
заштите засноване на доказима
Омогућавају да се држи корак са брзим
научним развојем и обезбеђују сусрете науке и
праксе, односно ефикасности и ефективности.
Помажу у доношењу одлуке
Смањују варијације у пракси
Служе као инструмент начињен од стране
професионалаца за професионалце а који
помаже да се редукује неизвесност у
медицинској пракси.
Водичи добре клиничке праксе доступни
су на Интернет презентацијама Министарства
здравља Републике Србије
(www.zdravlje.gov.rs) и Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
( www.batut.org.rs ) , као и наше установе
(www.bolnica.org.rs)
Израда и имплементација водича добре
клиничке праксе представља једну од
многобројних иницијатива које Министарство
здравља предузима у погледу сталног
унапређења квалитета здравствене заштите и
безбедности пацијента.
Извор: сајт Института за јавно здравље Србије
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ДОНОРСКА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА У ВОЈВОДИНИ
У општој болници „Ђорђе Јоановић“
Зрењанин је 28.10.2013. године одржан
састанак са представницима Донорског центра
Војводине из Новог Сада: др Весна Пајтић,
управник Ургентног центра КЦ Војводине и др
Јелица Аларгић, заменик координатора за
транс-плантацију КЦ Војводине и председник
координационог тела за развој донорског и
трансплантационог програма на територији
Војводине и др Александар Глуховић, начелник
Хирургије Ургентног центра КЦ Војводине.
На састанку је донет закључак да Општа
болница Зрењанин располаже довољним
бројем потребног кадра који се може укључити
у послове везане за трансплантацију. Постигнут
је договор да приликом првог наредног случаја
утврђивања мождане смрти у Клиничком
центру Војводине, специјалисти анестезије и
реаниматологије и неурологије из Опште
болнице Зрењанин присуствују како би се
усавршили за самосталан рад и упознали са
потребном процедуром. У циљу спровођења
донорског програма, неопходно је формирање
тима за утврђивање мождане смрти, тима за
разговор са породицом, тима за експлантације.
Општа болница „Ђорђе Јоановић“
Зрењанин је једна од четири здравствене
установе у Србији које су одређене да буду
регионални центри за експлантацију органа у
случају мождане смрти.
Е у р от р а н с п л а н т ј e Ме ђ у н а р од н a

фондациј a одговорна за посредовање и
процедуре доделе донација органа у Аустрији,
Белгији, Хрватској, Немачкој, Луксембургу,
Холандији и Словенији. У оквиру ове
међународне сарадње, укључене су све болнице
које врше трансплантацију, лабораторије за
типизацију ткива и болнице где се врши
експлантација органа.
Од 1. септембра наша установа је укључена
у кампању потписивања донорских картица
давалаца органа и ткива „Подршка програму
трансплантације – продужи живот – Србија
трансплант“ са циљем да се повећа број
потенцијалних давалаца. На Одељењу
трансфузије крви се сваког дана 8.00-12.00 h
може приступити донорском програму
попуњавањем Изјаве о пристанку за донирање
органа, односно ткива и донорске картице.
Потписивањем, потенцијални донор бива
уписан у Национални регистар при Управи за
биомедицину Министарства здравља.
Такође, донори на Одељењу трансфузије могу
да буду уврштени и у Регистар давалаца
коштане сржи при Институту за трансфузију
крви Србије у Београду.
Тајност података је загарантована.
Стотине хиљада људи широм света болује
од тешких неизлечивих болести. Овим
болесницима, како би се продужио и побољшао
квалитет живота, неопходно је пресађивање
органа. Сваки потенцијални давалац органа
уједно је и потенцијални прималац органа.
Трансплантација или пресађивање органа
данас је у свету и код нас прихваћен и успешан
начин лечења болесника, код којих је из било
којих разлога дошло до неповратног
отказивања функције појединог, за живот
потребног органа.
Ко може бити донор органа или ткива?
Свака особа је потенцијални давалац органа,
ако се за живота није изричито и писмено томе
противила. Медицински услови за то је да су
органи и ткива у тренутку смрти особе погодни
за пресађивање.
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мождано мртав и нема изгледа да се
то стање измени. Међутим, његови
органи- срце, јетра, бубрези, плућа,
панкреас или танко црево могу и
даље остати у функцији и то само уз
подршку савремених медицинских
апарата. Ови органи могу бити
пресађени другом човеку.
Шта треба да учини особа која
жели да завешта органе и ткива?

Који делови тела се могу пресађивати?
Данас се могу пресађивати органи (бубрези,
јетра, панкреас, срце, плућа, танко црево) и
ткива (кожа, делови кости, рожњача,срчани
залисци, крвни судови).
Како се добијају органи?
Органи се добијају од особа код којих је
наступила мождана смрт редовним хируршким
захватом у овлашћеној болничкој установи.
Шта је мождана смрт?
Када је мозак неповратно оштећен, пацијент је

Када особа за време живота одлучи
да завешта органе и ткива након
своје смрти, у жељи да се спасу
животи других тешко болесних
људи, требало би да ту одлуку потврди писаним
путем, тако што ће попунити донорску картицу.
Ову своју одлуку треба да пренесе својим
најближим пријатељима и родбини, јер ће они
бити први којима лекари саопштавају
констатовану мождану смрт.
Донирање органа је знак човекољубља и
племенитости, којом једна особа исказује своју
жељу и намеру да након смрти поклони било
који део тела због пресађивања, како би се
помогло тешким болесницима.
Др Горан Латовљев, координатор Тима за
трансплантацију,
Начелник Одељења анестезије са
реаниматологијом

ПРЕДСТАВНИЦИ ЕВРОПСКОГ ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У НАШОЈ УСТАНОВИ
Представници Европског центра за контролу заразних болести су, распоређени у 4 екипе, у
току неколико дана октобра 2013. године боравили у Србији са циљем обиласка здравствених
установа и утврђивања начина дијагностиковања заразних болести у нашој земљи, са посебним
освртом на рад микробиолошких лабораторија.
Једна екипа је обилазила Војводину и посетила здравствене установе у Новом Саду,
Зрењанину и Панчеву, друга екипа је обилазила здравствене установе у Београду, трећа у Нишу и
околини, четврта у Јужној Србији.
Општу болницу „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин су 15.10.2013. године посетили представници
Европског центра за контролу заразних болести, Bogoslaw Susci, Marc Strulens MD Phd, Mariece van
der Werf, др Драган Димитријевић, епидемиолог Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“ у присуству представника Завода за јавно здравље Зрењанин и инфектолога ,
микробиолога и менаџмента Опште болнице Зрењанин.
Званичан извештај о резултатима и оценама се очекује у наредна два месеца.
Маја Сладојевић
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САВРЕМЕН ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
Здравље као дефинисана вредност за 21.
век захтева како концептуални тако и
емпиријски приступ не само у решавању
проблема, него и у досезању циљева.
Оријентација на циљеве ставља акценат на
функционисање пацијената, те је неопходно
активно укључивање шире друштвене
заједнице, и то у синергији свих учесника,
директних или индиректних, спољних и
унутрашњих стејкхолдера (заинтересоване
стране). У последње три деценије очекивано
трајање живота је продужено на глобалном
нивоу за 6-7 година, са кључним проблемом у
виду масовних незаразних болести (болести
система крвотока, малигних неоплазми и
менталне болести) које чине преко 60% узрока
смртности, при чему је сваки четврти
становник планете са узроком смрти из ове
категорије млађи од 60 година. (1) Ова
чињеница индикује чврсту здравствену
политику на глобалном, међународном и
националном нивоу саткану из необоривих
доказа и стратегија за примену оптималне
методологије превенције, дијагностике и
лечења. Са једне стране се изучавају
околности у којима здравље има шансу за
одржање и унапређење (свеукупна анализа
окружења, детерминанте здравља, фактори
ризика, фундус биомедицинског, технолошког,
информационог, организацијског знања, и
слично), а са друге фактори у систему
здравствене заштите који ту шансу
чине
реалном и проспективно све извеснијом и
јачом.
Историјски гледано период 1950 - 60.
година је обележен ставом „Здравље за све“, за
разлику од периода 1970 - 80. година за који је
важила флоскула „Здравље за сваког у 2000.
години“. Од пре једне деценије полазна тачка
и ВИЗИЈА Светске здравствене организације
(WHO) је „Свако заслужује безбедну
здравствену заштиту на сваком месту у
свако време“ (Светска алијанса за безбедност
пацијената). У сагласности са „Миленијумским
ц и љ е в и м а р а з во ј а “ ( „ T h e M i l l e n i u m
development Goals“,WHO, креиран је Програм
„Ангажовање за здравље“ („Engaging for
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Health“) за период 2006 – 15. године који
артикулише продукцију и дистрибуцију
биомедицинског знања, етичких норми али и
формализује захтев за стандардизацијом
проц еса и к линичких исхода,
за
а д м и н и с т р ат и в н и м у п р а в љ а њ е м , з а
управљањем људским ресурсима и осталим
капацитетима у складу са принципима
бихејвиоралних, организацијских,
технолошких и економских наука.
Године 2011. Савет Европе је донео
декларацију „ У сусрет модерном, одговорном
и одрживом здравственом систему“ који
прокламује „оријентисан ван болница“
модел како би се огроман ресурсни,
професионални и организацијски притисак на
болнице као стубове здравствене заштите
изместио на ниво примарне здравствене
заштите, социјалних установа, специјалних
дијагно стичких јединица, ургентних
јединица, специјалних јединица за одређене
категорије болести, за једнодневну хирургију,
јединица за продужено лечење и
рехабилитацију и тако даље, чиме се постиже
интеграција у концепту свеукупног пружања
здравствене заштите оријентисане на
пацијенте уз ресурсну хармонизацију. Ово
решава прекомерност капацитета и њихову
неуједначеност, као и паралелне болничке
системе што из свих аспеката опетерећује
националну заједницу.(2)
Истовремено је наглашена потреба да се
ојача безбедност пацијената, ефикасност и
„ вредност за новац “. Редизајнирање
организационе структуре, културална
трансформација (рационално и ефикасно
лидерство, промена атрибута организационог
понашања), ремоделирање клиничких
процеса (водичи добре клиничке праксе и
клинички путеви из аспекта професије, и
формализација и стандардизација процеса из
аспекта организације) су у том контексту
захтеви савременог доба.
Редефинисање улога болница у систему
з д р а в с т в е н е з а ш т и т е ко ј и ј е б о љ е
избалансиран дефинише болнице као
специјализоване
сервисе здравствених
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услуга и идентификује кључне области за
реформу болничке здравствене заштите
(реформа квалитета и ефикасности).
Д о п р и н о с ко н ц е п туа л н ом и
емпиријском знању када је у питању квалитет и
безбедност здравствене заштите из угла
анализе, избора и доношења генералних и
оперативних стратегија пружа чињеница да су
могућа т ри приступа из угла нивоа
хијерархијске контроле:
1) на хипер - макро нивоу (одлука о новом
дијагностичком или терапијском третману се
доноси на највишем националном нивоу након
низа провера, „top–down“ трансмисија)
2) на мезо – нивоу (партиципаторна адаптација:
ефективна за увођење промена, најчешћа,
„тренинг тренера“, демократска трансмисија
знања и ревидираних процеса),
3) на микро - нивоу (фацилитована еволуција:
з а в и с и од р е су р с н и х кап а ц и т е т а з а
пертурбације у погледу захтева окружења и то
првенствено из угла управљања хуманим
ресурсима). (3)
Сва три приступа се начешће примењују
истовремено уз диспропорцију у интензитету
и обиму у зависности од фокусирања актуелне
проблематике и циљева.
Најближи и најтачнији одговор на
питање нивоа квалитета пружених
здравствених услуга дају спољне процене
квалитета рада (ISO сертификација, EFQM
систем, peer review визитације, статутарне
инспекције, лиценцирање, и акредитација).(4)
Најстарији и најраспрострањенији
систем спољне евалуације квалитета рада у
систему здравствене заштите је акредитација
(у ужем смислу стар више од шест деценија, а у
ширем око један век). Она се данас руководи
ALPHA (Agenda for Leadershep in Health Care
Institutiones for Accreditation) принципима и
стандардима, као и сетом ISQ (International
Society for Quality in Health Care) стандарда.
У складу са захтевом за стварање услова
за обезбеђење квалитета и безбедности, од
великог значаја је Аведис Донабедианов
унапређен модел квалитета (5) који указује
на значај атрибута:
а) организационе структуре (физичке
карактеристике, стил менаџмент а,
организациони дизајн, организациона
култура, управљање информацијама,
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подршке)
б) процеса (дијагностичких, терапијских,
пословних и свих осталих потпорних
активности)
ц) исхода (макро ниво – морбидитет,
морталитет, мезо ниво – стопе смртности,
индикатори квалитета и безбедности, микро
ниво – појединачни учинак, из угла обима и
квалитета пружене здравствене услуге
оцењивањем тог учинка у складу са
менаџментом људским ресурсима).
Током последњих година значајна
пажња се поклања утврђивању комбинованог
н ач и н а у н ап р е ђ е њ а с т ру к ту р а л н и х
аспеката – управљање једном организацијом и
менаџмент здравственим кадровима, и
клиничких исхода у здравственој заштити
(као што су стопе леталитета од од инфаркта
миокарда и стопа леталитета од
цереброваскуларног инсулта).
У ст ручној литератури по стоје
ко н з и с т е н т н и д о к а з и д а п р о ц е д у р е
акредитације и сертификације је су
подстицајни механизми за менаџере и
здравствене професионалце, током којих они
могу да стекну специфична знања и вештине
неопходне за побољшање укупног учинка у
смислу боље организације процеса пружања
здравствених услуга, веће продуктивности и
унапређења клиничких исхода у широком
спектру субспецијалности (6),(7). Иако је
акредитација, као поступак оцењивања
квалитета рада здравствене организације
на основу примене оптималног нивоа
унапред утврђених стандарда рада за
одређену област здравствене заштите
фокусирана на безбедно ст корисника
здравствене заштите, резултати систематских
п р е гл е д а н ау ч н и х и с т р а ж и в а њ а с у
супротстављени по питању да ли има разлике
или не у погледу индикатора квалитета
здравствене заштите, између осталог и
задовољства корисника( спољашњих,
пацијената, и унутрашњих, запослених)
између акредитованих и неакредитованих
установа (8),(9).
Истраживања су данас мотивисана
потребом да се критички размотре и обезбеде
поуздане и валидне информације како би се,
осим компетитивности међу установама
(бољег ранга у националним оквирима),
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заговарали услови за даљи развој менаџмента
квалитетом
у
здравственој заштити у
специфичним
ко н т е кс т и ма
путем
акредитацијских постулата. (9)
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ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН
ДОБИЛА СРЕДСТВА ОД ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
И ДЕМОГРАФИЈУ ЗА НАБАВКУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
На конкурсу Покрајинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију
за финансирање, изградњу, одржавање и
опремање здравствених установа у 2013.
години, који је расписан средином марта 2013.
године, конкурисала је и Општа болница
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин.
У другој половини марта месеца донето је
Решење о додели средстава, где је Општа
болница Зрењанин добила средства укупне
вредности 6.585,000 динара и то за набавку:
- Електрокаутера (хируршки нож)
- Лапараскопског стуба
- Хистероскопа са ресектоскопом
Опрема је испоручена и монтирана.
Maja Сладојевић
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НОВИ ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА
Од јуна ове године примењује се Закон о правима пацијената који регулише коришћење
здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите права пацијената. Дакле, донет је
посебан Закон, тако да ова права више не регулише Закон о здравственој заштити.
Поред досадашњих одредби којима су утврђена сва права која се штите, утврђен је и начин
заштите тих права. Наиме, уместо досадашњег Заштитника права пацијената кога је именовао
директор здравствене установе, од 2014. године ће постојати Саветник за заштиту права
пацијената и Савет за здравље. Ови органи ће постојати у свакој јединици локалне самоуправе, а у
Зрењанину, на нивоу града.
Послове Саветника пацијената обављаће дипломирани правник са положеним државним
испитом, са најмање 3 године радног искуства у струци и познавањем прописа из области
здравства.
Овај заштитник поступаће по поднетим приговорима и пружаће потребне
информације и савете пацијентима у вези са њиховим правима. Саветник ће имати службену
легитимацију, којом ће се легитимисати приликом доласка у здравствену установу. Свака
здравствена установа има обавезу да на видном месту истакне име и презиме, радно време, адресу
и телефон Саветника пацијената на који се могу пацијенти јавити ради заштите својих права.
Законска је обавеза установе да Саветнику пацијената, у присуству здравствног радника,
омогући увид у медицинску документацију пацијента који је поднео приговор ради утврђивања
чињеница.
На захтев Саветника пацијената, установа је дужна да у року од 5 радних дана достави
Саветнику све тражене информације, податке и мишљења.
Пацијент може приговор поднети Саветнику пацијената писмено, или усмено, на записник. По
приговору, Саветник поступа ОДМАХ и то тако да у року од 5 радних дана утврђује све битне
околности и чињенице изнете у приговору. Чим утврди чињенице, у даљем року од 3 дана,
Саветник пацијената доставља свој извештај директору здравствене установе, подносиоцу
приговора и руководиоцу организационе јединице усмено. Директор је, након пријема извештаја,
дужан да поступи одмах, те да у року од 5 радних дана достави Саветнику обавештење о
поступању које је предузео у вези са приговором.
Пацијент који није задовољан са извештајем Саветника, може се обратити Савету за здравље
или Здравственој инспекцији.
Савет за здравље, који се образује на нивоу општине, односно града, разматра приговоре
поводом повреде појединачних права пацијената и предузима друге мере како би се ова права
заштитила. Савет сачињавају представници локалне самоуправе, представници удружења грађана
пацијената и представници надлежне Филијале за здравствено осигурање.
Закон о правима пацијената оставио је рок од 6 месеци, односно до јануара 2014.године да
општине и градови прилагоде свој Статут новим одредбама, односно да организују рад и обезбеде
услове и финансијска средства за рад Саветника пацијената и Савета за здравље.
Интересантно је да нови Закон говори и о дужностима пацијената који су обавезни да се у
поступку остваривања здравствене заштите односе према здравственим радницима са
поштовањем и уважавањем. Забрањено је ометање здравствених радника приликом пружања
здравствене заштите. Ако се пацијент не придржава поменуте дужности, здравствени радник,
после претходног упозорења може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту, изузев
хитне медицинске помоћи. У овом случају, здравствени радник је дужан да писмено обавести
директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијетна унесе разлоге за
одбијање даљег пружања здравствене заштите.
Исто тако, пацијент је дужан да благовремено информише здравствену установу о својој
немогућности да дође у заказаном терммину, на заказани преглед, као и о промени своје адресе и
телефонског броја.
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ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

На крају, Закон предвиђа читав низ казнених одредби за прекршај који може да учини
здравствена установа, одговорно лице у установи, па и поједини здравствени радници.
Набројаћемо само неке прекршаје за које је предвиђена новчана казна за установу од 300.000 до
1.000.000 динара, а за директора установе од 30.000 до 50.000 динара:
- ако без пристанка пацијента, односно противно његовој вољи буду предузете медицинске
мере
- ако не омогући пацијенту увид у његову медицинску документацију
- ако прекрши обавезу чувања осетљивих података о личности пацијента
- ако Саветнику пацијента не омогући увид у медицинску документацију
- ако по приговору пацијента, у року од 5 радних дана не достави Саветнику пацијената све
тражене информације.
Поједини здравствени радници чине прекршај и биће кажњени у новчаном износу од
10.000 до 50.000 динара:
- ако пацијенту ускрати право на информацију
- ако пацијенту не саопшти обавештење како би он донео одлуку о пристанку или
непристанку на предложену медицинску меру
- ако у медицинску документацију не унесе податак о датом обавештењу
- ако пацијенту не омогући увид у трошкове лечења
- ако не упише у медицинску документацију податак о пристанку или одбијању пристанка
пацијента на предложену медицинску меру
- ако пацијенту не омогући увид у своју медицинску документацију
- ако не води медицинску документацију у складу са Законом
- ако не упише у медицинску документацију пацијента податак о напуштању здравствене
установе од стране пацијента, без његове најаве
- ако не упише у медицинску документацију напуштање стационара здравствене установе од
стране детета и ако о томе не обавести предвиђена лица и орган старатељства.
Саветник пацијената такође може да учини прекршај и може бити кажњен новчаном казном
ако не поднесе редовни извештај - месечни извештај директору здравствене установе, а
тромесечни и шестомесечни извештај Савету за здравље.
Закон о правима пацијената уводи и бројне обавезе за здравствене раднике, те је потребно
да се запослени са њима благовремено упознају.
Спасо Јањић, дипл.правник
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РАЗМЕНА ИСКУСТВА:
ПАЛИЈАТИВНА НЕГА ЗРЕЊАНИН - РУМУНИЈА

Директор образовања и националног развоја - Нега хоспис „Casa Sperantei“ из Румуније,
Николета Митреа и медицинска сестра из „Белхосписа“, Београд, Ивана Лападатовић су у периоду
04.10.2013 – 11.10.2013. године боравиле у Јединици за палијативно збрињавање Опште болнице
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин.
Како у Румунији палијативно збрињавање постоји од 1992. године, а ми смо релативно млади у овој
области, ова посета је од изузетног практичног значаја. Истакнут је значај сарадње са домовима
здравља, лекарима опште и приватне праксе у Региону. Такође је истакнут значај континуиране
едукације чланова тима за палијативно збрињавање, тако и осталих здравсзвених радника.
Николета Митреа је 10.10.2013. веома занимљивом презентацијом приказала организацију и
функционисање палијативног збрињавања у Рунумији, а од посебног значаја је било и предавање о
контроли хроничног бола, што представља један од највећих проблема са којим се суочавају
здравствени радници који раде палијативну негу.
Гошће из Румуније и Београда су нашу установу напустиле са веома позитивним утисцима,
похвалама стручности, организацији, раду, простору у Јединици за палијативно зрињавање.
Маја Сладојевић
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РАДИОЛОШКА СЕКЦИЈА ОДРЖАНА У
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН

Радиолошка секција Војводине Српског
лекарског друштва одржана је у Општој
болници
„Ђорђе Јоановић“
Зрењанин
12.09.2013. године.
Скуп је отворила председница Секције,
проф.др Сања Стојановић, након чега је
присутне поздравио помоћник директора
Опште болнице Зрењанин за медицинске
послове, образовање и научно истраживачки
рад, прим. мр сци др Душан Велисављев. У име
Радиолошког одељења присутнима се обратила
начелница, др Јасна Воргић, представивши
укратко развој Рендгенолошког одељења у
Зрењанину, од 1903. године, када је стигла прва
рендген цев, са освртом како Одељење данас
изгледа, каква је организација, кадровски
потенцијал, мисија, визија, након чега је
уследио стручни део:
Телерадиологија – PACS и RIS Радиолошког одељења Опште болнице Зрењанин, др
Јасна Воргић
Употреба компјутерски асистиране
детекције у ЦТ дијагностици нодуларних
промена у плућном паренхиму, др Нада Васић
Улога ЦТ дијагностике у ургентној
терапији код исхемичног можданог удара
(ИМУ), др Раде Радаковић
Савремени радиолошки приступ туморима
костију, др Мића Петровачки
По завршетку стручног дела скупа,
присутни су имали прилику да се у обиласку
Одељења увере у оно што су чули.
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Присуствовали су еминентни стручњаци
из целе Војводине, речи хвале и дивљења нису
изостале с обзиром на то да су теме актуелне и
савремене, па је уследила и интересантна
дискусија.
Маја Сладојевић
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ОРЛ СЕКЦИЈА
ДЛВ-СЛД ОДРЖАНА У ЗРЕЊАНИНУ
IN MEMORIAM

Оториноларинголошко одељење опште
болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је било
домаћин
ОРЛ секције Друштва лекара
Војводине Српског лекарског друштва која је
била одржана 18.10.2013. године у хотелу
„Војводина“.
У уводном делу су се присутнима
обратили најпре председник ОРЛ секције ДЛВСЛД, доц.др Слободан Савовић, испред ОРЛ
одељења Опште болнице Зрењанин обратили су
се начелник, др Јован Миленковић и др Гордана
Бенчић, у име менаџмента Болнице присутне је
поздравио помоћник директора за медицинске
послове, образовање и научно истраживачки
рад, прим. мр сци др Душан Велисављев и
председница зрењанинске подружнице ДЛВСЛД, др Светлана Детки.
Стручни део састанка је био тематски –
„Дијагностичке и терапијске дилеме код
обољења ларинкса“, а презентована су следећа
предавања:

1. Историјат Оториноларинголошког
одељења Опште болнице „Ђорђе
Јоановић“ Зрењанин – Др Зорана
Радин, ОРЛ одељење, Општа болница
Зрењанин
2. Акутни епиглотитис – Доц.др
Владимир Кљајић, Клиника за болести
ува, грла и носа, Клинички центар
Војводине, Нови Сад
3. Ларингокеле – диференцијална
дијагностика – Др Карољ Чањи,
Клиника за болести ува, грла и носа,
Клинички центар Војводине, Нови Сад
4. Ларингофаринксни рефлукс – нова
сазнања – Проф.др Слободан
Митровић, Клиника за болести ува,
грла и носа, Клинички центар
Војводине, Нови Сад
Maja Сладојевић
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РЕНОВИРАНО ОДЕЉЕЊЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ
Покрајинска секретарка за здравство,
социјалну политику и демографију, проф.др
В е с н а Ко п и т о в и ћ , к а о и д и р е к т о р и
здравствених установа Региона су 18.07.2013.
године посетили реновирано Одељење
психијатрије Опште болнице „Ђорђе Јоановић”
Зрењанин.
Одељење обухвата простор од преко 800m²,
а налази се у згради саграђеној давне 1895.
године, која је под заштитом Завода за заштиту
споменика културе на основу Закона о
културним добрима. Зграда је у врло лошем
стању, због чега је упућен Захтев Покрајинском
секретаријату за здравство, социјалну политику
и демографију за финансијска средства за
адаптацију Одељења.
Након добијене сагласности, радови су
започети у априлу 2013. године, а вредност
радова је преко седам милиона динара.
Радови обухватају израду дела инсталације
водовода и канализације; израду комплетне
инсталације слабе и јаке струје; неопходна
презиђавања, зазиђавања и формирање нових
простора; замена дотрајалих крила прозора,
монтажа керамичких плочица, замена подова у
већем делу простора, израда спуштених
плафона, фарбање столарије, сокле, кречење...
Покрајинска секретарка Весна Копитовић
похвалила је начин на који су средства уложена.
„Данас можемо бити задовољни јер видимо да
зграда стара више од сто година, може изгледати
као нова. Наша жеља је да психијатријски
пацијенти, који на жалост увек остају на крају,
имају амбијент који је пријатан за боравак и

испуњава све услове за хумано лечење. Имамо
жељу да у овој болници у коју се много улаже и
која јако добро ради – урадимо део по део“.
Адаптација је утицала на задовољство свих
пацијената и запослених а из тога ће проистећи
боље и успешније лечење. Свако од нас, колико
сутра, може бити у тој категорији људи, данас
маргинализованих. У складу са стратегијом и
Законом о заштиит лица са менталним
поремећајима, неопходно је пружити им
адекватан опоравак како би сутра били спремни
да постану чланови друштва”, саопштила је
директорка Болнице, др Гордана Козловачки.
Маја Сладојевић

ИНФОРМАЦИЈА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ
И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Дана 30.10.2013. године Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Опште
болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је менаџменту Установе поднео захтев за утврђивање
репрезентативности, а 01.11.2013. је званично добио Решење. Овим путем се захваљујемо свим
нашим садашњим и будућим члановима на указаном поверењу, и без којих не бисмо успели да за
ово кратко време од када је изабран нови председник и Одбор дођемо до овог циља. Такође,
обавештавамо све запослене у Општој болници Зрењанин да је наш синдикат активно узео учешће
у преговорима са Владом Републике Србије и изразио огромно незадовољство са већином
предложених мера. На нашу иницијативу продужено је и важење постојећег Колективног уговора
који важи до 31.03.2013. године.
Александар Недељков
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Нови чланови породице Шупут: Новак, Нина и Никола
Нашим радницима:
===Др Ненаду Шупуту, специјалисти радиологије и његовој супрузи Драгани
честитамо рођење тројки, ћерке и два сина!
=
Данијели Димитријевић, психологу и њеном супругу Вукашину, систем администратору,
честитамо рођење сина!
=
Кристини Секулић, вишем радиолошком техничару, и њеном супругу Милану честитамо
рођење сина!
=
Др Драгани Кукић, лекару на специјализацији из неурологије и њеном супругу др
Владимиру Кукићу, доктору медицине, честитамо рођење сина!
=
Александри Ђурин, куварици и њеном супругу Ненаду Достанићу, честитамо рођење
сина!
=
Александру Мијатовићу, раднику обезбеђења и његовој супрузи Љубици честитамо
рођење сина!
=
Снежани Станчић, медицинској сестри и њеном супругу Зорану, честитамо рођење сина!
=
Елвири Антанасијевић, медицинској сестри и њеном супругу Давору, честитамо рођење
сина!
=
Анђелији Ахмедспасић, медицинској сестри и њеном супругу Едину, честитамо рођење
ћерке!
=
Бранкици Давидовић, медицинској сестри и њеном супругу Владимиру Мандићу,
честитамо рођење ћерке!
=
Даниели Соколов, медицинској сестри и њеном супругу Стевици, честитамо рођење ћерке!
=
Јожефу Тапаи, молеру и његовој супрузи Тинде, честитамо рођење сина!
=
Др Тијани Алексић, лекару на специјализацији из гинекологије и акушерства и њеном
супругу Слободану, честитамо рођење сина!

