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АКРЕДИТАЦИЈА  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН 

 

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача је у Општој болници „Ђорђе 

Јоановић“ Зрењанин трајала у периоду од 19.05.2019. до 23.05.2019. године. У 

процес спољашњег оцењивања је било укључено четири спољашња оцењивача:  

            -     Вођа Тимаза спољашње оцењивање:  

                     Прим.др Илија Трипковић, специјалиста опште хирургије 

                     (Здравствени центар Ваљево) 

 

- Чланови Тимаза спољашње оцењивање: 

                    Др Александра Врачарић – педијатар пулмолог (Здравствени  

                    центар Ужице) 

                                Дипл. правникРадош Топаловић  (Здравствени  

                                центар Ужице) 

                                ВМС Тања Ердељановић спец. стр. сестра – главна сестра  

                                Клинике за ОРЛ-МФХ Клиничког центра Србије 

 

 
 

 

Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин је издато решење о акредитаци за 20 

области. У процесу самооцењивања и оцењивања учествовало је 15 тимова. 

 

Рад спољашњих оцењивача подељен је у три дела: 

- преглед документације 

- разговор са тимовима 

- обилазак служби 

 

Током посете оцењивача обављени су разговори са фокус групама пацијената, 

запослених и представника локалне заједнице. 

 

Након завршетка акредитацијске посете Спољашни оцењивачи су доставили 

извештај о спољашњем оцењивању дана 02.07.2019.године под бројем 01-2572.  
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На основу процентуалне заступљености добијених оцена, директор Агенције jе на 

основу члана 199. Закона о здравственој заштити и члана 18. Правилника о 

акредитацији здравствених установа донеo решење о акредитацији Општој 

болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин на период од 7 година.  

 

НОВИ ХИРУРШКИ ЗАХВАТ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

Медицински поступак са болесницима који имају тумор главе и врата 

обухвата различите комбинације хируршког захвата, радио и хемио терапије, те у 

најновије време и имуно терапије. Главни циљ било којег модалитета лечења је 

дуже преживљавање без рецидива тумора и минимални губитак функције уз 

прихватљив естетски резултат. На жалост, пацијенти се најчешће јављају у 

поодмаклој фази болести где је неопходно хируршки уклонити велики део ткива 

заједно са тумором.  

Након ресекције (уклањања) узнапредовале туморске болести остаје мањи 

или већи функционални и естетски инвалидитет који одређује даљи квалитет 

живота оперисаних пацијената. 

Данс је императив у свим светским онкохируршким центрима након таквих 

операција рестаурација функције гутања и говора, те прихватљив естетски 

резултат. То се постиже реконструктивним захватима који су одувек представљали 

изазов у хирургији главе и врата. Примена одређене методе реконструкције зависи 

највише од локализације и величине дефекта, доби, пола и општег стања 

болесника, али и од едукованости хирурга, опремљености и стандарда установе.  

Сегмент или блок ткива којим се надокнађује дефект назива се режањ. Они 

могу бити локални и регионални и удаљени, тј. слободни. Улога локалних и 

регионалних петељкастих режњева је ограничена количином и саставом 

расположивог ткива. 

Због наведеног, примена слободних микроваскуларних режњева представља 

златан стандард у реконструкцији комплексних дефеката главе и врата насталих 

хируршким уклањањем тумора. Микроваскуларна трансплантација сегмента ткива, 

тј. режња подразумева преношење дела ткива са његовог оригиналног – донорског, 

на место дефекта и спајање са околном циркулацијом помоћу микроваскуларних 

анастомоза у једном оперативном акту. На тај начин се режањ исхрањује до 

прорастања крвних судова из околине. 

Постоји више врста слободних микроваскуларних режњева за 

реконструкцију дефеката главе и врата, међу којима је радијални (подлакатни) 

режањ један од најпогоднијих и најчешће коришћених. Први пут је описан 

почетком 80-тих година прошлог века, па је због својих особина и састава постао 

најчешће коришћен за реконструкцију дефеката усне дупље и језика. 



 4

Такође, веома је погодан за покривање већих дефеката коже и меких ткива главе и 

врата. 

 

Примена микроваскуларне трансплантације ткива знатно скраћује трајање 

болничког лечења, обезбеђује бржу рехабилитацију и опоравак. 

Наведени реконструктивни захват са поменутим режњем већ је примењиван 

у клиничким центрима, а сада по први пут у једној општој болници. 
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Оператвни захват је у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин изведен 

крајем прошле године код пацијента са узнапредовалим карциномом слузнице пода 

усне дупље, након чега се пацијент успешно опоравио. 

Захваљујући разумевању менаџмента, личном ангажовању и ентузијазму 

великог тима здравствених радника, ова услуга која је до сада била доступна само у 

клиничким центрима, од сада је доступна и у нашој болници.  

Ове операције обавља др Дејан Бакић – специјалиста максилофацијалне 

хирургије, уз помоћ др Гезе Шмита – специјалисте васкуларне хирургије и великог 

медицинског тима. 

 

 

 



 6

 

 

НОВА ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН -

СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА 

 

На конференцији за медије која је одржана 19.06.2019. године у Општој 

болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, др Сања Ђурин – интерниста кардиолог, 

начелница Интерног одељења је представила нову дијагностичку методу која се 

примењује у нашој установи – Стресехокардиографију. 

У нашој установи се Стрес ехокардиографија ради од 16.марта 2019.године. 

Раде је три обучена кардиолога:  др Сања Ђурин, др Јелена Лукић Петров и др 

Санвила Станков и три обучене медицинске сестре: Смиљана Лукић, Даниеала 

Соколов и Драгана Мијановић. 

До сада смо пацијенте којима је била потребна ова дијагностичка метода 

упућивали на Институт за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици, при 

чему се на исту чекало по неколико месеци. Сада је ова метода доступна нашим 

пацијентима у нашој установи, самим тим је проходност знатно бржа. Овако смо 

убрзали и повећали квалиетет кардиолошке дијагностике што ће се свакако 

одразити на бољи исход лечења и боље преживљавање пацијената.   

 

 

 

 

Стрес ехокардиографија (СЕХО) је дијагностичка метода која комбинује 

дводимензионалну (2Д) ехокардиографију са физичким, фармаколошким или 

електричним оптерећењем срца у циљу провокације миокардне исхемије и процене 

њене локализације и тежине.  
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Ова метода се примењује код пацијената који не могу да обављају физички 

тест оптерећења,  који имају блок леве гране, уграђен трајни пејсмејкер, поремећај 

локомоторног апарата, особе које у прележале шлог, код пацијената након 

стентирања и реваскуларизације (бајпас хиругрија) у смислу детекције рестенозе 

или оклузије графтова  

Др Ђурин је истакла да је дијагностичка вредност стрес ехокардиографских 

тестова, без обзира на начин изазивања исхемије веома висока. Предност ове 

методе је у томе што је доступна свим медицинским центрима, прецизна је, 

поновљива и јефтина. Показано је да стрес ехокардиографски тестови имају 

одличну прогностичку вредност за предвиђање нежељених догађаја код пацијената 

са познатом и суспектном исхемијском болешћу. Исхемија на тесту указује на већи 

ризик од смрти и инфаркта, док негативни тестови указују на боље преживљавање.  

Цео тест траје око сат времена. Пацијенту се каче електроде за континуирано 

праћење срчаног ритма  на ЕКГ апарату са монитором и електроде повезане са 

ехокардиографским апаратом. 

Ставља му се манжетна за мерење крвног притиска  током целог теста и 

пласира се канила за апликацију лекова. Пацијент леже на своју леву страну а лекар 

почиње да ради оријентациони ултразвук срца а потом се стартује са СЕХО (сестра 

аплицира Добутамин а по потреби и другу терапију) уз стално праћење срчаног 

ритма, ЕКГ, крвног притиска и покретљивости зидова срца током ултразвучног 

прегледа. Током теста долази до провоцираног убрзања срчаног ритма као 

провоктивног фактора којим се процењује способност коронарних крвних судова 

да исхране одређене зоне срца. Након постигнутих, задатих параметара, тест се 

завршава а срчани ритам се медикаментозно успорава.  

Ако је тест негативан, пацијенту се даје савет за даље понашање и издаје 

резултат. Ако је тест позитиван, пацијент се хоспитализује ради даље дијагностике 

и лечења, која иде ка коронарографији или ка кардиохирургији 

 

 

 

 

 



 8

 

 

ЛЕКАР ИЗ ИКВБ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

У интересу грађана Средњобанатског округа који гравитирају ка Општпј 

болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, а захваљујући разумевању Покрајинског 

секретаријата за здравство, менаџмента Института за кардиоваскуларне болести 

Војводине на челу са начелником Инвазивне хемодинамске и радиолошке 

дијагностике др Драганом Дебељачким, те Опште болнице Зрењанин, 

успостављена је сарадња која подразумева да се сви пацијенти код којих је 

индикована  инвазивна процедура – отварање суженог или запушеног крвног суда 

и уградња потпоре - стента како би се успоставио пун проток крви кроз срчане 

артерије подвргну овој интервенцији у што краћем могућем року.  

Др сц. мед. Тибор Чањи – субспецијалиста интервентни кардиолог са ИКВБ 

je у периоду  од 10.06. до 14.06.2019. године у Општој болници Зрењанин обављаo 

ову инвазивну процедуру код оваквих пацијената, са циљем да се избегну 

нежељене последице и смањи листа чекања. На тај начин се код пацијената 

избегавају операције на отвореном срцу чиме се раније успоставља њихова радна и 

функционална способност. 

 

 

 

 

 

 



 9

 

СРЕДСТВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО 

 

На основу Јавног конкурса Покрјинског секретаријата за здравство, за 

финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме 

здравственим установама у 2019. години, у укупном износу од 999.967.321,08 

динара, Општа болница ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин је добила 32.660.000,00 динара 

за набавку: 

-  дигиталног 32-каналног електроенцефалографа за дуготрајна снимања  

- операционог микроскопа за офтамологију  

- за надоградњу 9 пацијент монитора Nihon kohden PVM и BSM серије  

- за набавку мобилног операционог стола са електрохидрауличким подешавањем  

  појединих сегмената за потребе ортопедије са трауматологијом  

- за набавку лапароскопског стуба са дуплим сетом инструмената  

- за компресор за ваздух (набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад)  

 

 

 

ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ – ДР РУЖИЦА ОМАЉЕВ 

Завршена је седма по реду акција избора за личност године, коју организује 

НИП „Зрењанин“, а ове године пристигло је рекордних 10 876 гласачких купона. 

Читаоци су бирали личности у седам области – политика, привреда, пољопривреда, 

медији, култура, просвета и медицина. 

У области медицине ласкаво прво место освојила је др Ружица Омаљев – 

специјалиста гинекологије и акушерства у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ 

Зрењанин, са 1 779 гласова. На другом месту је др Светлана Детки, са 981 гласом, а 

на трећем месту др Славенка Петковић Ћурић, са 895 гласова. 
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА 

И МЕЂУНАРОДНИ ДАН БАБИЦА 

 

Међународни дан медицинских сестара и техничара – 12. мај и Међународни дан 

бабица – 5. мај обележени су у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин свечаним 

скупом и уручењем признања медицинским сестрама и техничарима и бабицама, као и 

једном одељењу. 

Главна сестра Болнице – Андријана Сантовац и главна сестра Службе гинекологије 

и акушерства – Кристина Пјевац су поздравиле скуп, честитале празник свим медицинским 

сестрама, техничарима и бабицама присетивши се Флоренс Најтингејл, рођене 12. маја 

1820. године, као оснивача сестринства. Реформе и мере у санитетској служби и нези 

рањеника и болесника које је она успоставила пре више од једног века и данас се користе. 

Помоћник директора за медицинске послове др Владимир Арбутинов је указао на 

значај ове професије и пожртвованост и посвећеност свих који се њоме баве. 

             Признања за дугогодишњи рад и залагање добиле су следеће медицинске 

сестре и техничари: Милка Шакотић, Гордана Смиљанић, Марија Ковачевић и 

Милица Кљајић, као и акушерске сестре, у народу познате као бабице: Вроника 

Балинт и Славица Милеуснић. Ове године награда је припала Одељењу  опште 

хирургије. 
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ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОНАТОРСКОЈ АУКЦИЈИ СЛИКА  

УРУЧЕНА ВРЕДНА ДОНАЦИЈА НЕОНАТОЛОГИЈИ 

 

 

Директор компаније «УМ-ИНГ» из Зрењанина Борислав Умићевић је 

17.05.2019. године посетио Службу гинекологије и акушерства Опште болнице 

зрењанин уручивши вредну донацију. 

Сав приход прикупљен на  хуманитарној аукцији слика које су настале на 

ликовној колонији «УМ-ИНГ», одржаној у јануарау у изложбеном простору 

Културног центра Зрењанин, намењен је за опремање Одсека неонатологије. 

У овој лепој хуманој акцији су учествовакли академски сликари, а одзив 

првенствено зрењанинских угледних привредника био је веома добар, продато је 47 

слика и прикупљено чак 605.000 динара. Набављени су стерилизатор, ињектомат, 

микроанализатор, ларингоскоп, два отоскопа, амбу-маске, фото лампе, заштитне 

маскице за бебе и друга неопходна опрема. 

Др Свјетлана Ждрале, лекар неонатолог се захвалила Бориславу Умићевићу 

из компаније „Ум-Инг“, који је био иницијатор ове веома лепе акције, као и 

сликарима који су били спремни да своје слике уступе за аукцију, и наравно 

зрењанинским привредницима који су били спремни да на њој учествују.  
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ЗАХВАЉУЈУЋИ ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ „BABY COFFEE“ 

АКУШЕРСКОМ ОДСЕКУ УРУЧЕНА ДОНАЦИЈА 

 

У хуманитарној акцији „Baby Coffee“, коју је током месеца марта 2019. 

године покренуо Ротаракт клуб Зрењанин, прикупљена су значајна средства 

намењена Одељењу гинекологије и акушерства Опште болнице Зрењанин. 

Током једнонедељне акције, у 35 локала у Зрењанину, који су подржали ову 

идеју, сав приход од продаје кафе у времену од 10.00 до 14.00 часова био је 

усмерен за набавку ЦТГ апарата за зрењанинско породилиште. Поред 

зрењанинских угоститеља, акцији су се придружили и други спонзори, па је тако 

сакупљена сума од 449.500,00 динара. Део средстава је усмерен на куповину ЦТГ 

апарата, а за остатак ће бити набављена додатна потребна опрема. 

Дана 23.05.2019. године, у простору хотела „Војводина“, председник 

Ротаракт клуба Александар Антанасијевић уручио је ЦТГ апарат шефу Акушерског 

одсека др Тибору Јесенском.  Том приликом захвалили су се свим Зрењанинцима и 

свима онима који су препознали значај ове акције. 
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ПЛЕСОМ ПРИКУПЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ДОНАЦИЈУ ПЕДИЈАТРИЈИ 

 

Педијатријску службу Опште болнице Зрењанин су 10.04.2019. године 

посетили директор Културног центра Зрењанин Горан Маринковић, директор 

Прешколске установе Владимир Петровић, кореограф плесног студиа „Stage“ 

Александра Тот са децом Љиљаном Граор, Милом Милићевић и Марком Башићем. 

Уручена је донација: пулт за повијање бебе са полицом, 2 паравана и 

професионални инхалатор.  

 

 
 

Средства за донацију  прикупљена су од хуманитарне дечје балетске 

представе урађене по мотивима дизнијеве филмске приче “Лепотица и звер” и у 

продукцији студија “Stage” а која је одиграна почетком фебруара 2019. године у 

Културном центру Зрењанина.  Балетски студио “Stage” већ  седам година уназад 

организује хуманитарне акције у сарадњи са својим партнерима, унапређујући и 

негујући филантропију. 

Руководилац Педијатријске службе, др Татјана Станковић се захвалила на 

донацијама које сваке године стигну у право време. Истакла је да су они наши 

најстарији пријатљи јер ове хуманитарне акције трају већ седам година. 

Ове акције су значајне и због учешћа деце која се уче хуманости и да пруже 

помоћ онима којима је потребна. Др Станковић се нада да ће се оваква сарадња 

наставити јер оваквим донацијама се обезбеђују бољи услови за лечење пацијената, 

а за запослене бољи услови рада. 
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СВИМ БЕБАМА РОЂЕНИМ У ТОКУ НЕДЕЉЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

УРУЧЕНИ ПОКЛОНИ 

 

У склопу обележавања Светског дана Црвеног крста (08.05.2019.) и  

Недеље црвеног крста (08.05-15.05.2019.), волонтери ове хуманитарне организације 

из Зрењанина, на челу са председницом др Соњом Капелер Пушкарић, су 

08.05.2018. год. посетили Службу гинекологије и акушерства Опште болнице 

Зрењанин уручивши поклон пакете новорођеним бебама. 

Председница Црвеног крста Зрењанин, др Соња Капелер Пушкарић је изразила 

задовољство што је прва у низу акција баш на овом месту, и да на тај начин 

доприносе подстицaњу наталитета. У име мама, беба и запослених се захвалио др 

Тибор Јесеснки – шеф Одсека акушерства и изразио наду за наставак ове лепе 

традиције.  
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Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе 

 

 

 

 

 

Нашим радницима: 

 

• Радмили Требовац, дипломираном социјалном раднику и њеном супругу 

Николи честитамо рођење сина! 

• Слађани Телебак, медицинској сестри и њеном супругу Жељку 

честитамо рођење сина! 

• Бојани Младеновић, вишој медицинској сестри и њеном супругу 

Владимиру Мертелу честитамо рођење сина! 

• Љиљани Цукић, медицинској сестри и њеном супругу Мирку Ћелару 

честитамо рођење сина! 

• Јелени Николић, акушерској сестри и њеном супругу Николи честитамо 

рођење Ћерке! 

• Маријани Милошевић, лабораторијском техничару и њеном супругу 

Марку честитамо рођење близанаца, сина и ћерке! 

• Тамари Славков, медицинској сестри и њеном супругу Слободану 

честитамо рођење ћерке! 

• Сандри Попић, медицинској сестри и њеном супругу Марину Мунћану 

честитамо рођење сина! 

• Лазару Џигурском, медицинском техничару и његовој супрузи Тимеи 

честитамо рођење ћерке! 

 

 

 


