
       ГЛАС  БОЛНИЦЕ 
Информатор Опште болнице „Ђорђе Јоановић“  

                  Зрењанин · Број 43 ·  Јануар 2019. године 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Оснивач: Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, 

Главни и одговорни уредник: Маја Сладојевић, координатор за односе с 

јавношћу, 

Текстови: Маја Сладојевић 

Фотографије: Зоран Међо 

 

 



 2 

УГРАДЊА СТЕНТА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

Перкутана коронарна интервенција, перкутана транслуминална коронарна 

ангиопластика (PTCA) (engl. Percutaneous transluminal coronary angioplasty) је  

инвазивна интервенција у кардиологији  за отварање (реканалисање) оклудираних или 

сужених коронарних (срчаних) артерија, након које се омогућава успостављање 

несметане циркулације крви у корнарним крвним судовима.   

Перкутана транслуминална ангиопластика почела је први пут да се примењује у 

оквиру истраживања на Медицинском факултету Универзитета Орегон, Портланд, у 

институту за васкуларну радиологију, где су  Чарлс Т. Дотер и Мелвин П. Јудкинс, 

сарађивали током педесетих година 20. века у многим областима истраживања 

васкуларних болести, покушавајући да добију коронарни ангиограм високих  

дијагностичких квалитета. Током наредних деценија ова процедура се развијала до 

данашњег дана када се сматра незаобилазном и сувереном у лечењу коронарне болести 

срца, наравно уз кардиохирургију. 

 

 

 

 

 

 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Engleski_jezik
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Carls_Doter&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/20._vek
https://sh.wikipedia.org/wiki/Angiografija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Dijagnosti%C4%8Dki_test
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У лечењу стенозантно-оклузивних сегментних лезија у болести коронарних 

артерија примењују се перкутана транслуминална ангиопластика са или без 

уградње стента. Једна од главних дилема претходних година била је: да ли применити 

балон ангиопластику или перкутану транслуминалну коронарну ангиопластику са 

уградњом стента? Главна ограничења балон ангиопластике је акутно затварање или 

рестеноза крвног суда након његове дилатације (проширења) балоном. Разне студије 

са интраваскуларним стентовима су показале да су они веома ефикасни за лечење или 

спречавање акутних или претећих затварања (зачепљења) крвних судова чиме се 

избегава потреба за извођење хитних бајпас операција. Године 1994, две 

спроведене студије, показале су да је примена коронарног стента смањила број лезија 

крвних судова и појаву накнадних ангиографских рестеноза за око 30% у односу на 

конвенционалну балон ангиопластику. Стент обезбеђује већи унутрашњи промер 

(пречник-лумен) крвног суда, од оног који ствара конвенционална балон ангиопластика, 

и то одмах након интервенције („тренутни добитак“) и праћен је мањом учесталошћу 

рестеноза. 

 

 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Stent
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stent
https://sh.wikipedia.org/wiki/Terapija
https://sh.wikipedia.org/wiki/Krvni_sudovi
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bajpas
https://sh.wikipedia.org/wiki/1994
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Studija_slu%C4%8Daja&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Balon
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stent
https://sh.wikipedia.org/wiki/Krvni_sudovi
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У нашој установи, од почетка рада сале за катетеризацију урађено је 328 

коронарографија. Први стент уграђен је 13.06.2018.године. Од тада па до данас по 

важећим индикацијама било је укупно 27 PCI процедуре уз уградњу укупно 49 стентова 

и уз добијен оптимални резултат осим код једне болеснице где се као компликација 

јавио перипроцедурални инфаркт миокарда. Све PCI процедуре се за сада раде уз 

присуство и надзор лекара са ИКВБ Сремска Каменица, док коронарографисање радимо 

самостално, без надзора. Не треба заборавити да се ради о инвазивној методи, те да су 

компликације интервенције изузетно опасне али и присутне. Сви запослени у сали за 

хемодинамску обуку су високомотивисани и спремни за даље усавршавање током рада. 

У наредном периоду планира се проширење стручног кадра, како би једног дана почели 

да радимо као центар за СТЕМИ инфаркте миокарда, односно као установа где би се 

радили акутни СТЕМИ инфаркти миокарда што са постојећим бројем кадра за сада није 

могуће. 

 

Др Урош Бачић                                                                                                          

Специјалиста интерне медицине 

 

 

ОПЕРАЦИЈЕ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ  

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

Након паузе од десетак година, у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин се 

поново раде операције штитасте жлезде.  

Цео процес подршке у поновном увођењу оперативног лечења обољења штитасте 

жлезде спроведен је у сарадњи и под менторством Института за онкологију Војводине, 

Сремска Каменица. Посебну захвалност дугујемо др Ивану Мајдевцу и директору 

Института Проф. др Зорану Радовановићу. 

Од почетка године зрењанински лекари су операције радили под менторством  др 

Ивана Мајдевца из Института за онкологију Војводине и урађено је 30 операција, а од 1. 

октобра 2018. године, специјалисти опште хирургије др Растислав Филко и др Марија 

Ђујић  су самостално извршили 14 оваквих операција.  
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У Установи је оформљена Комисија за болести штитасте жлезде у којој су поред 

специјалиста опште хирургије и специјалисти ендокринологије, радиологије, нуклеарне 

медицине и патологије.  Комисија доноси одлуку да ли ће лечење бити медикаментозно 

или оперативно.  

Болести штитасте жлезде су међу најчешћим обољењима данашњице. Процењује 

се да око 35% светске популације има неку врсту промена на штитастој жлезди. 

Симптоми поремећаја могу бити разноврсни.  Жене су угроженије од поремећаја 

штитасте жлезде, али је примећена повећана тенденција и код мушкараца. 

Штитаста жлезда се одстрањује у случају да дође до поремећаја њене грађе и 

функције и ако постоји сумња на туморску промену. Хипертиреоза (повећано лучење 

хормона) је разлог за операцију уколико терапија лековима није дала адекватан ефекат. 

Притисак који врши штитаста жлезда може да смета гласним жицама изазивајући 

промуклост, смета душнику када особа отежано дише и једњаку када отежано гута.   

Многи случајеви карцинома тироиде су трајно излечени операцијом када су се 

пацијенти јавили у раним стадијумима болести.  

Операција штитасте жлезде траје од 30 до 90 минута и изводи се у општој 

анестезији. Пацијент остаје у болници један или два дана, док опоравак у кућним 

условима најчешће траје око три недеље. Компликације код операције штитасте жлезде 

су веома ретке.  

Код свих операција штитасте жлезде ради се истовремено биопсија ткива, тако да 

се током операције утврди да ли се ради о доброћудној или злоћудној промени.. 

Након операције пацијент може осећати болове који се купирају најчешће само 

таблетама против болова, а понекад се јавља и пролазна промуклост. Прве две недеље 

након операције се препоручује уздржавање од физичке активности и напрезања. 

Пацијенти се враћају нормалном животу, без ограничења, а жене могу да се одлучују на 

рађање без бојазни по здравље плода. 

Пацијентима Средњобанатског региона је на овај начин омогућено једноставно и 

доступно остваривање права  овог сегмента здравствене заштите, због којег су до сада 

морали да путују у неку од клиника у Новом Саду или Београду. У Општој болници 

Зрењанин нема листи чекања за операције штитасте жлезде, као ни за операције на 

дојкама. 
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САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

 

 Закључцима Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава, којих је у 2018. години било шест,  у  Општој 

болници “Ђорђе Јоановић” Зрењанин одобрен је  пријем на неодређено време за 82 радника 

и то:   

➢ 17 доктора медицине,  

➢ 3  више медицинске сестре, 

➢ 34  медицинских сестара – техничара средње стручне спреме,  

➢ 5  техничких радника средње стручне спреме и 

➢ 23  техничка радника са нижом стручном спремом.  

 

  

ЗАПОЧЕТЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

1. Интерна медицина  - др Ивица јегарац, др Благоје Ковачевић, др Александра 

Дабић 

2. Општа хирургија – др Бојан Сележан  

3. Ортопедија са трауматологијом – др Иван Михајлов  

4. Радиологија – др Ана Бајшански  

5. Интернистичка онкологија – др Милош Ристић  

6. Офталмологија – др Валентина Чука 

7. Анестезија са реаниматологијом – др Мирјана Марковић  

8. Медицинска микробиологија – др Марија Пењин 

 

 

 

ЗАВРШЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

 

1. Др Маја Качар – радиологија 

2. Др Зорана Радин – оториноларингологија 

3. Др Теодора Паунић Бугар – интерна медицина 

4. Др Драгана Кукић – неурологија 

5. Др Лидија Терзин – медицинска микробиологија 

6. Др Петар Сурла – ортопедска хирургија и трауматологија 

7. Др Софија Лугоња – интерна медицина 

8. Др Тијана Алексић – гинекологија и акушерство 

9. Др Вања Кункин – општа хирургија 
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СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ПОКРАЈНСКОГ СЕКРЕТЕРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО  

У 2018. ГОДИНИ 

 

 

У протеклој години, Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је од 

Покрајинског секретаријата за здравство добила значајна средства, укупног 

износа 69.331.572,29 динара, којима је обезбеђена неопходна опрема, хитне 

поправке и грађевински радови.  

  Тако је решен вишегодишњи проблем и извршена је санација 

хидроизолације равног крова објекта Нове болнице, набављена је медицинска 

опрема: два ултразвучна апарата, транспортни респиратор интензивне неге, 

портабл силер, два пацијент монитора, лабораторијски инкубатор са присилном 

конвексијом ваздуха, две лабораторијске центрифуге, два портабилна бифазична 

дефибриллатора, моторни систем за ортопедију и трауматологију са прибором, 

ендоскопски стуб за гастроскопију, лапароскопски стуб за урологију са 

инструментима за ресектоскопију и цистоскопију са уретерореноскопијом, 

хируршки операциони сто, медицински инструменти, мобилни аспиратор, 

поправка ЦТ апарата, плаћени су трошкови акредитације, добијена су средства за 

финансирање плата здравствених радника са Института за кардиоваскуларне 

болести Сремска Каменица у Сали за катетеризацију за 2018. и 2019. годину. 

 

 

 
II НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС ГЛАВНИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ 

ОДРЖАН У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

Други Национални конгрес главних сестара Србије са међународним учешћем, 

под мотом „Различитост кроз јединство“ је одржан у хотелу Војводина, у организацији 

Савеза удружења здравствених радника Србије и Друштва медицинских сестара-

техничара и бабица Србије, под покровитељством Министарства здравља Републике 

Србије и Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. 
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 Конгрес је одржан у периоду 29.11 – 02.12.2018. године. Аредитован је за лекаре 

специјалисте свих специјалности, медицинске сестре, здравствене техничаре, 

лабораторијске техничаре, физиотерапеуте и друге.  

На свечаном отварању госте су поздравили Вицко Ференц, државни секретар у 

Министарству здравља,  директорка Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин, др 

Ивана Тешић, председница Савеза здравствених радника Србије, Мр.сц.мед Радмила 

Нешић, а као домаћин, испред Савеза здравствених сестара и техничара Зрењанин, 

председница Ђурђица Шљапић.  

Бројни здравствени радници Србије присуствовали су великом броју стручних 

предавања и интерактивних радионица. 

  Присутни су имали прилику да чују стручна саопштења о начину руковођења у 

Општој болници Зрењанин, Дому здравља Зрењанин и Дому за смештај душево 

оболелих лица Нови Бечеј. 

 Главна сестра Опште болнице Зрењанин, Специјалиста струковна медицинска 

сестра из области клиничка нега - Андријана Сантовац  је представила рад Опште 

болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, виша гинеколошка акушерска сестра- МајаЛамбић 

је имала презентацију електронске пријаве новорођенчета у нашој установи, а 

медицинска сестра Слађана Кнежевић је представила рад Ангио сале. 
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БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 

 

 

Од самог старта наша установа активно је учествовала у бесплатним 

превентивним прегледима за све грађане, који  се у организацији Министарства здравља 

спроводе у целој Србији. У 12 оваквих акција у нашој установи је обављен велики број 

прегледа  (преко 3 200). 

Поред тога, дана 22.03.2018. године организовали смо превентивне бесплатне 

прегледе поводом обележавања Националног дана борбе против рака дојке за жене 

преко 50 година старости, када је пегледано 54 жене. 

  Поводом обележавања Европског дана борбе против меланома, 22.05.2018. 

године су организовани превентивни бесплатни прегледи младежа, а прегледано је 45 

грађана. 

 Светски дан срца, 29.09.2018. године је обележен бесплатним превентивним 

прегледима који су били организовани у Месној заједници „Сава Ковачевић“, 

прегледано је око 40 грађана. 

 У склопу манифестације под називом „Мовембар“ која се у бројним земљама 

практикује током месеца новембра, са циљем да повећа медицинску просвећеност 

мушке популације, превасходно у контесту раног препознавања и лечења карцинома 

простате и тестиса, у нашој установи су у периоду 20.11 - 23.11.2018. године 

организовани превентивне прегледе уролога, када је прегледано 84 пацијента. 
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КАПЕЛА СВЕТОГ НЕКТАРИЈА ЕГИНСКОГ 

 ПРЕД РЕКОНСТРУКЦИЈОМ 

 

 

 

Капела посвећена Светом Нектарију Егинском, која је пре једанаест година 

изграђена и адаптирана унутар круга Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин, 

ускоро ће бити реконструисана. 

Средства за реконструкцију капеле, у износу од милион динара, добијена су 

захваљујући залагању градоначелника Зрењанина, Чедомира Јањића и његовог 

сарадника. 

Поред спољашњих радова, планира се и уређене унутрашњег простора. 

Очекујемо даљу помоћ и од Његовог преосвештенства Никанора, а ускоро ће бити 

отворен и жиро рачун за оне грађане који буду желели да помогну. Након прибављања 

свих потребних дозвола, почетак радова се очекује марта 2019. године. 

Капела Свети Нектарије Егински је поред пацијената, отворена за све вернике. 

Капела се може посетити од понедељка до суботе, а службе се одржавају суботом пре 

подне. 

Светом Нектарију Егинском посвећени су бројни храмови широм света, а 

верници са тешким болестима сведоче о невероватном оздрављењу. 

Сваке године, 22. новембра, болничка капелица и Онколошко одељење обележе 

Славу у присуству великог броја верника, свештенства, здравствених радника, 

пацијената и грађана. 
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО 123 ГОДИНЕ ОД ОСНИВАЊА БОЛНИЦЕ 

 

 

Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је у присуству бројних запослених, 

градских челника и званица свечано обележила 123 године од оснивања.  

Присутне је поздравила директорка Опште болнице др Ивана Тешић, која се 

осврнула на најбитније моменте који су обележили 2018. годину.  

Заменик градоначелника Зрењанина Саша Сантовац је у свом обраћању истакао 

да ће Град зрењанин финансирати комплетну пројектну документацију за завршетак 

објекта нове Болнице, као и реконструкцију старих објеката. 

Овом приликом уручено је 92 посебна признања за запослене са 25, 30 и 35 

година радног стажа. 

Свечаност су својим наступом улепшала деца из Културно уметничког друштва 

“Ђерђеф” сплетом игара из околине Лесковца и Горње Пчиње. 
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ОБЕЛЕЖЕН МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ 

 

У Општој болници „Ђорђе Јоановић” Зрењанин је поводом обележавања октобра 

као Међународног  месеца борбе против рака дојке одржана конференција за медије. О 

ситуацији у нашој земљи, превентиви и факторима ризика говорила је начелница 

Одељења онкологије, др Ивана Ујфељан Ристић, а своја искуства пренела је и 

некадашња пацијенткиња овог одељења, која се успешно изборила са раком дојке.  

Карцином дојке један је од најчешћих узрока смртности код жена. Према 

подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје око 

1.380.000 жена оболелих од ове болести, а око 525.000 њих умире сваке године. 

Др Ујфељан Ристић истиче да је болест излечива уколико се открије на време. 

Дојка је орган који је лако доступан прегледу, а свака жена најбоље зна структуру својих 

дојки и требало би да ради самопреглед једном месечно. Сада је у току и скрининг на 

националном нивоу где се ради мамографија, њиме су обухваћене жене од 50 до 69 

година старости. У Војводини је одазив на скриниг јако добар, много бољи него у 

другим деловима Србије. 

Фактори ризика значајни у настајању малигних болести јесу рана менарха (рана 

прва менструација), касни климакс, нерађање, породична анамнеза, лоше животне 

навике попут пушења, физичка неактивност, гојазност. 

 

 Терапије су данас све савременије, тако да су могућности за лечење и операције 

много веће. Из искуства знамо да је код појединих пацијенткиња страх пресудио да се не 

јаве на време, али и неразумевање породице и околине.  
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Некадашња пацијенткиња Онколошког одељења, која се изборила против рака 

дојке, истиче да жене требају да имају на уму да је ова болест данас излечива, за разлику 

од неких других болести које се не сматрају тако опасним, а имају већу стопу смртности. 

– Са непуних 40 година, без фактора ризика, имала сам рак дојке. Ако можете 

себи да посветите време да одете код фризера или да се нашминкате, можете наћи 

времена да одете на преглед макар једном годишње. Тада сам имала среће што живим у 

Зрењанину где постоји Дневна болница и добро организована онколшка служба, па 

пацијенткиње могу у току дана примити терапију и отићи кући, што је велика предност 

јер смо у окружењу својих најмилијих. Цитостатска терапија више није баук и није 

нешто што се не може поднети, а доноси бенефит да можете наставити свој живот - 

рекла је она. 

 

 

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 

 

 

У Одсеку дневне болнице Психијатрије Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 

Зрењанин обележен је 10 октобар - Светски дан менталног здравља. Као и сваке године, 

овај дан је обележен заједно са пацијентима, који су активни учесници. Пацијенти су 

читали своје радове, песме и приче, а запослени су им као изненађење организовали 

томболу.  

  Шеф Одсека дневне болнице Психијатрије – др Весела Јашин Лалетин је 

говорила о значају очувања менталног здравља. Ментално здравље подразумева складан 

однос унутар саме личности у емоционалном, социјалном и интелектуалном смислу. 

Психички поремећаји ремете квалитет нормалног рада и живота, изазивају патњу, 

отуђеност и тако стварају проблеме не само особама које болују, него њиховој породици 

и радној средини.  

Др Весесла је навела да је учесталост стресних поремећаја висока, као и пораст 

менталних поремећаја. Све чешћа је злоупотреба алкохола, али и злоупотреба 
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психоактивних супстанци. Све је већи број самоубистава, а депресија и то не само 

одраслих, него све чешће и код деце је нешто што нас свакодневно прати и што 

представља велики проблем. Данас смо друштво старих, све је већи пораст прегледа 

старијих и дементних људи који више не могу сами да живе и функционишу, породица 

нема начина и едукације, а друштво капацитете да их све смести.  

Чак две трећине психијатријских пацијената никада не потражи стручну помоћ 

или савет и не узима лекове из страха да ће их одбацити породица, радна организација и 

друштво. Тако пацијент остаје сам са својим проблемима, тешким мислима,  врти се у 

зачараном кругу дуго времена док не буде исцрпљен и тек тада затражи помоћ.  

Ментални стрес је свакодневно присутан. Развод, губитак родитеља, брачног 

партнера, појава болести – све то значајно утиче на квалитет живота. Потребно је да 

људи схвате да се то може десити свакоме, али и да може да се лечи и побољша квалитет 

живота. 

 

 

 
 

 

У Одсеку дневне болнице Психијатрије рад је осмишљен у полухоспиталном 

третману. Пацијенти долазе ујутру, добијају лекове, присуствују групно терапијској 

заједници где су тематски одређени дани. У рад су укључени психолог, социјални 

радник, радни терапеут, лекар, едуковане сестре. Рад је подељен у три секције: секција 

за лечење болести зависности где превасходно спада алкохолизам, секција за 

психотичне поремећаје и секција за неуротичне поремећаје где спадају анксиозни 

поремећај, депресија… То је најсавременији начин лечења психијатријских болесника, а 

наш циљ је да обухватимо што више пацијената, како би било што мање 

хоспитализованих.  

Како би поправили наше ментално здравље потребно је да побољшамо 

самопоуздање, почнемо да верујемо у себе и да се адаптирамо на ментални стрес. Свако 

од нас мора да се потруди да пронађе унутрашњи смисао живота јер једино то може 

живот да учини квалитетним – савет је  др Веселе Јашин Лалетин. 

 

 

 



 15 

НАДА... 

 

Туга се свила у наша крила. 

Ту је негде и срећа 

Али је туга већа. 

Плашимо се таквог осећања а 

И свог неизвесног стања. 

Као на некој клацкалици, 

Такви ходамо по улици. 

Скупили се тако овде сви 

И причамо о својој судбини. 

Као да помало душу лечимо 

и једно другом тугу спречимо. 

Ту су докторица и сестрица 

Осмех враћају на наша лица. 

У врата гледамо и 

нећемо да се предамо. 

Кад кроз њих једном изађемо, 

Смисао живота и ми да нађемо. 

 

Секција „Ц“ 

 

 

 

 

ПРОСЛАВА СВЕТОГ НЕКТАРИЈА ЕГИНСКОГ 

 

Слава капеле која се налази у кругу Болнице и Слава Онколошког одељења 

Опште болнице Зрењанин – Свети Нектарије Егински, обележена је 22.11.2018. на 

традиционалан начин, у присуству великог броја верника, свештенства, здравствених 

радника, грађана и бивших и садашњих онколошких пацијената. 

Свети Нектарије Егински прославља се у народу као велики заштитник и пред 

Богом заступник оболелих од малигних болести. У Капели, у болничком кругу је 

одржана Литургија и резање Славског колача.  

Кум овогодишње Славе, Владимир Ћурчић – медицински техничар на 

Онколошком одељењу је кумство за наредну годину предао Прим. др недељки Бошков. 
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ОБЕЛЕЖЕНА ЛЕКАРСКА СЛАВА – СВЕТИ ВРАЧИ КОЗМА И ДАМЈАН 

 

 

Лекарска слава – Свети врачи Козма и Дамјан је обележена у организацији 

Подружнице лекара Зрењанин 14. новембра 2018. године литургијом и резањем 

Славског колача у Храму Успећа Пресвете Богородице, након чега је у Духовном центру 

“Преподобни Рафаило Банатски” организован свечани пријем. У вечерњим сатима 

лекари су прославу наставили на традиционалном лекарском балу који је одржан у 

хотелу „Војводина“.  

Кума Славе је Мр сци др Милоранка Петров Киурски, лекар у пензији Дома 

здравља Зрењанин. Кумство је преузела др Сања Ђурин, начелница Интерног одељења 

Опште болнице Зрењанин. 

  Свети Козма и Дамјан се сматрају заштитницима лекарске професије. Према 

предању, светитељи су помагали и лечили не тражећи за узврат ништа "ради добитка и 

богаћења“, већ „Бога ради", па су у народу познати као свети Безсребреници. Они су 

браћа по телу, родом из Азије, сијали су добрим делима, па добише од Бога дар 

исцељења и дароваше здравље и душама и телима лечећи сваку слабост и сваку немоћ. 

Записано је такође да је Козма "љуто замерио Дамјану када је од Паладије, жене коју су 

излечили од тешке болести, узео три јајета и да је чак тражио да га по смрти не сахране 

поред брата". 

Светитељи су ипак сахрањени један поред другога у месту Фереману. Светитељи 

Козма и Дамјан, у народу познати и као свети Врачи, представљају се на иконама и 

фрескама у средњовековној одежди, с ковчежићима у којима су носили лекове. Једна од 

најпознатијих фресака с ликовима светих Козме и Дамјана налази се у Пећкој 

Патријаршији, изнад саркофага архиепископа Данила Другог. 
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Синдикална страна 

 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ 

И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

У протеклом периду, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити 

Oпште болнице „Ђорђе Јоановић“ имао је доста активности. Наш синдикат је једини из 

болнице узео учешће и дао конкретне примедбе на Закон о платама и платним 

разредима. Велики  број наших примедби на платне групе за медицинске раднике је 

усвојен али за генеричка радна места није, па је то један од разлога за одлагање примене 

ових Закона. Такође смо једини Синдикат у нашој установи који je учествовао у писању 

Посебног колективног уговора. Након тога нам  следи и потписивање Појединачног 

колективног уговора па молимо наше запослене да узму учешће са својим примедбама и 

предлозима како бисмо тај важан Акт направили још бољим. ПКУ сви запослени могу 

видети на нашем сајту www.szvzr.rs. 

Још једном смо показали да смо једини синдикат који активно учествује у 

доношењу свих битних аката, закона и правилника који су важни за радно правни и 

материјални положај свих запослених у здравству. 

Поводом Православног Божића подељени су пригодни поклони за сву децу 

наших чланова до 10. године старости.  

Све информације важне за радно-правни и материјални полаожај запослених у 

здравсту можете видети на нашем сајту www.szvzr.rs или на новом линку болнице 

  

                                                                                                                 Председник синдиката  

Александар Недељков 

  

 

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ 

 

 

 

Поводом јубилеја – 10 година рада Синдиката, извршена је бесплатна подела 

медицинских униформи у просторијама синдиката 

Такође је одржан  Новогодишњи коктел и подела календара за 2019. годину. 

 

Обавештавамо све наше чланове да смо потписали уговор везан за Континуирану 

медицинску едукацију око полагања онлajн тестова. 

У току календарске године могу се остварити до 50 бодова. 

Такође, обновили смо уговор са Wienner осигурањем за теже болести и хируршке 

интервенције. 

 

 

                                                                                            Извршни одбор Синдиката 

 

 

 

http://www.szvzr.rs/
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СИНДИКАТ  РАДНИКА  У  ЗДРАВСТВУ  И   СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ 

ВОЈВОДИНЕ ОПШТЕ  БОЛНИЦАЕ ЗРЕЊАНИН 

        

I   Закон о систему плата запослених у јавном сектору (Сл.гласник бр.18/2016.,                                                

108/2016. и 113/2017.) и Закона о запосленима у јавним службама (Сл.гласник РС 

бр.113/2017.) одложен је на годину дана, а његова примена би отпочела 01.01.2020. 

године. 

        Синдикат РЗСЗ Војводине уложио је следеће приговоре Влади РС, Министарству 

државне и локалне самоуправе и Министарству здравља: 

          1. Закон би морао да важи за све директне и индиректне буџетске кориснике! 

          2. Основица за обрачун плата мора бити таква да помножена са минималним 

коефицијентом износи бар минималну зараду, без корекције! 

          3. Пре преговора око група платних разреда мора постојати Правилник којим се 

дефинише напредовање кроз платне групе и разреде, и то мора бити обавеза, а не 

могућност. 

 

II    Скупштински Одбор за здравље и породицу дао је сагласност 26.11.2018. године на 

Предлог буџета  за 2019. годину који се односи на Министарство здравља и Републички 

фонд за здравствено осигурање. Предложеним буџетом предвиђено је повећање плата 

лекарима 10% , медицинским сестрама и техничарима 12%, а за немедицинско особље 

7%. Синдикат РЗСЗ Војводине сматра да је повећање плата за немедицинско особље 

неприхватљиво и прослеђен је приговор, где тражимо повећање од 9%. 

 

III   Новим Законом о финансиској подршци породици са децом накнаде за боловања не 

исплаћује послодавац, већ држава. Овим Законом обезбеђен је и подстицај за рађање 

трећег и четвртог детета. Породиље подносе потребну документацију градској 

општинској управи, односно Служби дечије заштите, у месту пребивалишта. 

 

IV    На XXXIII седници Управног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин 

донета је одлука о усвајању Правилника о измени и допуни правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин. 

Односи се на за запослене службенике који обављају административне послове на 

одељењима и додељен је назив радног места „Дактилограф“. 

На основу приговора наше синдикалне организације менаџменту и Министарству 

државне управе и локалне самоуправе и на састанку са менаџментом, уз подршку 

Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити О.Б. Зрењанин, на XXXIII  

седници УО донета је одлука о измени Правилника о систематизацији послова и допуни, 

тако што ће се додати радно место „Референт за правне, кадровске и административне 

послове-на одељењу“.  Овом Одлуком запослени неће бити оштећени са знатно мањим 

коефицијентом. 

 

 

                                Извршни одбор Синдиката радника у здравству и  

социјалној аштити Војводине      
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Нашим радницима: 

 

• Николини Нинковић, медицинској сестри и њеном супругу Ђорђу, честитамо 

рођење сина! 

• Бојани Жмирић, медицинској сестри и њеном супругу Жељку, честитамо рођење 

сина! 

• Мирјани Драгишић, акушерској сестри и њеном супругу Давору честитамо 

рођење близанаца, сина и ћерке! 

• Александри Дамјанов, медицинској сестри и њеном супругу Радославу, 

честитамо рођење сина! 

• Стевану Ружини, медицинском техничару и његовој супрузи Сузани, честитамо 

рођење ћерке! 

• Бојани Милинковић, медицинској сестри и њеном супругу Предрагу, честитамо 

рођење ћерке! 

• Ксенији Влајнић, медицинској сестри и њеном супругу Адриану, честитамо 

рођење близанаца, сина и ћерке! 

• Кристини Пољак, медицинској сестри и њеном супругу Золтану, честитамо 

рођење сина! 

 


