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Поштовани читаоци,  

Након дуже паузе, 

пред вама је нови број 

„Гласа болнице“, 

информативног билтена 

наше установе. Ову лепу 

праксу настављамо са 

циљем побољшања 

интерне комуникације, 

међуљудских односа, 

комуникације 

руководства са читавим 

колективом о свим 

актуелностима, што је 

битан предуслов за 

квалитетан рад установе. 

Сам садржај билтена 

зависи од свих нас и наше 

сарадње, те вас позивамо 

да се обратите са идејама, 

предлозима, сугестијама, 

замеркама,... 

 

Уредник 

Маја Сладојевић 

Координатор за односе 

 с јавношћу 
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Поштовани, 

 

Једна година је за нама. Година пуна рада, успона, падова, вртлога, 

непрекидне борбе са изазовима и задацима које настојимо да испунимо 

најбоље што можемо.  Кроз овај број Гласа болнице, право је време да се 

подсетимо и сумирамо утиске године за нама, можемо рећи тешке, али и 

успешне. 

 Драго ми је да, након паузе, поново активирамо наш билтен по којем 

смо били препознатљиви. То је још један од начина на који желимо да Вам се 

приближимо и подигнемо ниво информисаности. 

Желим да свима вама изразим неизмерну захвалност на разумевању, 

досадашњој сарадњи, као и заједничком будућем раду. 

Личну и породичну срећу, здравље и успех у раду, срећне празнике жели 

Вам 

Ваш в.д. директора 

др Игор Китареску 
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СРЕДСТВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 2022. ГОДИНУ 

ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

У 2022. години, Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је од 

Покрајинског секретаријата за здравство добила значајна средства, укупног износа 

118.287.353,00 динара, којима је обезбеђена неопходна опрема, хитне поправке и 

грађевински радови: 

 

 Заштитна оловна завесица за операциони сто у ангио сали ……….............574.920,00 

 PACS систем за архивирање података о пацијентима за Одељење 

радиологије…..................................................................................................5.274.000,00 

 Сет опреме за ОРЛ одељење……..................................................................8.916.000,00 

 Плафонска операциона лампа са две руке и две плафонске операционе лампе са три  

руке ……........................................................................................................12.326.481,60 

 Ендоскопски стуб за колоноскопију….........................................................9.823.191,60 

 Пројектовање, изградња и опремање објекта и простора за магнетну 

резонанцу…………………………………………………………………...43.782.000,00 

 Портабилни кардиолочки ултразвучни систем за потребе Коронарне јединице са 

хемодинамиком и пејсмејкер центром..........................................................5.352.000,00 

 Ултразвучни апарат премијум класе за потртебе  Одсека акушерство и Одсека 

неонатологије................................................................................................12.520.800,00 

 Хирурчки инструменти за потребе организационих јединица установе: Анестезија 

са реаниматологијом, Ургентни центар, Ковид одељење, Педијатрија, Ортопедија, 

Хирургија, Клиничка патологија, ОРЛ, васцулар басиц сет, лапаротомy сет и 

Лапароскопија.................................................................................................8.998.840,22 

 Замена РТГ цеви на ЦТ апарату ...................................................................7.320.000,00 

 Санација кровова............................................................................................1.482.000,00 

 Замена РТГ цеви .............................................................................................1.917.120,00 

 

Маја Сладојевић 
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СРЕДСТВА КОНКУРСА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО“ 

ОПРЕДЕЉЕНА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН 

 

Овогодишњи конкурс Компаније НИС, Програма „Заједници заједно“ био је 

посвећен теми репродуктивног здравља и повећању наталитета. У складу са тим, подршка 

је усмерена на пројекте опремања здравствених установа и на пројекте подршке локалним 

самоуправама у реализицији јавних позива за подршку паровима у процесу вантелесне 

оплодње.  

Када су у питању здравствене установе, подршка је пружена службама на свим 

нивоима здравствене заштите, као и установама у којима се лече превремено рођене бебе.  

Опрема која ће се одобреним пројектима набавити задовољава највише технолошке 

стандарде у области специјализоване медицинске опреме и представља најсавременију 

опрему за дијагностику и лечење.  

 У циљу реализације пројеката у наведеној области Компанија НИС је за 2022. 

годину определила средства у укупном износу од 118,5 милиона динара. Од тога, средства 

опредељена Граду Зрењанину су следећа: 

-  Општoj болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин: набавка ултразвучног апарата са      

три сонде, вредности 6.500.000,00 дин. 

- Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин: набавка апарата за бојење 

препарата за патохистолошку дијагностику, микроскопа за очитавање ћелија грлића 

материце, две гинеколошке столице прилагођене и особама са инвалидитетом, ЦТГ 

апарата и стерилизатора, укупне вредности 4.256.413,00 дин. 

Маја Сладојевић 
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НОВА ПРОЦЕДУРА ОМОГУЋЕНА НАБАВКОМ НОВЕ ОПРЕМЕ 

 

 

Општа болница “Ђорђе Јоановић” Зрењанин и њено Одељење 

оториноларингологије крунисано је током септембра месеца 2022. године  ОРЛ радним 

местом, Сервант-ом. Сва техничка опрема добро је скривена иза кућишта модерног 

дизајна, а све важне  функције и дијагностичка опрема савршено су постављени да 

омогуће ергономске услове рада. Садржи снажан систем аспирације, модул за испирање 

уха, систем компресованог ваздуха за продувавање Е.туба,  извор хладног светла, држаче 

и посуде за инструменте,  грејање огледала, отомикроскоп.   

Новину у нашем раду представља ендоскопски преглед носа и епифаринкса у 

амбулантним условима, а сваки преглед може бити приказан на монитору под увеличањем 

и исто тако евидентиран у базу података ради касније евалуације. 

Ендоскопски преглед се ради и код сарадљиве деце и код одраслих пацијената. 
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Риносинусна ендоскопија развила се захваљујући техничким достигнућима, 

посебно конструкцији медицинских телескопа са хладним светлом.  Ова метода није нова, 

изграђена је првенствено на искуствима стеченим из цистоскопије у области урологије, а 

први цистоскоп конструисан је и употребљен још давне 1853. године. 

Почетком XX века стечена су прва искуства у ендоскопији максиларног синуса 

(Reichert, 1902) и назофаринкса (Valentin, 1903),  ендоназалне киретаже етмоидних ћелија 

(Hishman 1903) и  ендоскопске екплорације фарингеалног ушћа Еустахијеве тубе (Zaufal). 

Даљим усавршавањем телескопа, које је унапредио енглески физичар Хопкинс, 

користе се сочива промера 3-4mm, телескопи постају тањи, светло пуно интензивније, а 

оптичка оса се креће од директне (0°), латералне (30, 45 и 70°) и ретроградне (120°), те 

риносинусна ендоскопија бива широко прихваћена и примењивана почетком 1970-тих. 

 

Дијагностичке индикације 

Ендоскопија носа је преглед на који се оториноларинголог одлучује када је услед 

различитих здравствених стања неопходно добити што више специфичних информација 

како би ток излечења био што успешнији. Ендоскопија може показати специфичне 

детаље, попут места крвављења, едема носне слузнице, полипа, назалне туморе и слично.  

Њоме се може одредити је ли неопходан оперативни захват и да ли је терапија која 

се узима делотворна. 

Међу најчешћим индикацијама за ендоскопски преглед носа су: 

  дуготрајна зачепљеност носа 

  инфекције носа и синуса 

  алергије горњих дисајних путева  

  учестала крварења из носа 

  губитак осећаја мириса  

  учестале упале ушију 

  слабији слух у смислу кондуктивне наглувости 

 

У перспективи 

Битно је напоменути да  смо овим  корак ближе новим процедурама и оперативним 

захватима, тачније функционалној ендоскопској хирургији синуса FESS (Functional 

endoscopic sinus surgery) која је данас стандрадна операција хирургије синуса. 

 

 

Др Димитрије Илић 

Специјалиста оториноларингологије 
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ТИМ КООРДИНАТОРА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ МОДЕЛА  

ДОНОРСКОГ ПРОГРАМА 

 

Трансплантација ткива и органа унела је праву “револуцију” у медицини. На тај 

начин многи животи су спашени. Од једног донора може се искористити више органа за 

различит број адекватних пацијента. 

   Добровољно донорство сматра се врхунским актом  хуманости. Свако од нас 

може постати добровољни давалац органа. 

За успешан поступак трансплантације ткива и органа неопходна је сарадња више 

лекарских тимова, укључујући неурологе, анестезиологе, хирурге, психологе, између 

осталих. Такође је неопходна адекватна сарадња и комуникација на сваком нивоу 

здравствене заштите,нарочито између секундарног и терцијарног нивоа. 

На терцијарном нивоу здравствене заштите, тј. у клиничким центрима спроводи се 

хоспитализација потенцијалних донора, као и сам поступак хируршке трансплантације 

органа. 

Наша установа припада секундарном нивоу здравствене заштите, као и све друге 

опште болнице у земљи ,те је задатак нашег лекарског тима да препозна потенцијалне 

доноре и о томе обавести надлежне на терцијарном нивоу (у нашем случају надлежне у 

клиничком центру Војводине), који даље преузимају пацијента и обављају све друге 

утврђене процедуре. 

Тим координатора за успостављање модела донорског програма Опште болнице 

“Ђорђе Јоановић” чине: 

 

1. др Љубиша Мургић, анестезиолог - вођа тима  

2. др Сандра Бартлинскy, анестезиолог   

3. др Наташа Петровић, анестезиолог 

4. др Рајка Станојловић, неуролог 

5. др Данијела Андрић, неуролог 

6. др Драгана Кукић, неуролог 

7. Данијела Димитријевић, психолог специјалиста 

8. Мелита Јаношев, дипломирани психолог 

 

 

др Љубиша Мургић 

специјалиста анестезије са реаниматологијом, 

вођа Тима 
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КАДРОВИ  У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“  

ЗРЕЊАНИН У 2022. ГОДИНИ 

 

 Кадровски план за 2022. годину 

 У Општој болници “Ђорђе Јоановић” Зрењанин у  периоду од претходне две 

године уочава се тренд повећања броја запослених на неодређено време и запослених на 

одређено време због повећаног обима посла, а све у складу  са Кадровским планом 

донетим за текућу годину. 

   Тако је Кадровским планом за 2022. годину Општој болници “Ђорђе Јоановић” 

Зрењанин одобрено повећање па је укупан број запослених на одређено и неодређено 

време који се финансирају из средстава Републичког фонда 1131 што је веће и од 

норматива и свих досадашњих Кадровских планова. 

 

  

Доктори 

медицине 

 

Фармацеути 

 

Здравствени 

сарадници 

 

Здравствени 

радници са 

ВСС и ССС 

Немедицински 

радници 

(административни 

и технички) 

 

 

Укупно 

 

Норматив 

 

210 

 

7 

 

14 

 

643 

246 1120 

42 204 

Кадровски 

план за 

2022. 

годину 

 

206 

 

7 

 

13 

 

652 

           253  

1131 51 202 

 

Пријем запослених на неодређено време у 2022. години 

           Захваљујући учесталом и аргументованом обраћању менаџмента Опште болнице 

Комисији за кадрове при Министарству здравља, Општој болници је до децембра месеца 

2022. године одобрен пријем на неодређено време за 63 запослена следеће структуре. 
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Структура 

Број 

системативаних 

радних места 

Укупан број 

запослених на 

одређено и 

неодређено 

време 

Укупан број 

новозапослен

их на 

неодређено 

време  

Доктори медицине 206 206 23 

Фармацеути - 

биохемичари 7 7 0 

Здравствени сарадници 13 11 0 

Здравствени радници 

ВШС и ССС 652 649 29 

Немедицин

ски 

радници 

Администр

ативни 51 45 0 

Технички 202 197 11 

Укупно 253 242 11 

УКУПНО 1131 1115 63 

 

Уписане  специјализације и субспецијализације у 2022. години 

          У 2022. години Општа болница је на здравствене специјализације упутила 21 

доктора медицине, и то : 

- Др Наталија Мак - специјализација из Дерматовенерологије  

- Др Николина Дабић - специјализација из Психијатрије  

- Др Зорана Милић- специјализација из Интерне медицине  

- Др Милан Врањеш- специјализација из Интерне медицине 

- Др Драгана Цвејић - специјализација из Интерне медицине 

- Др Богдана Војновић - специјализација из Интерне медицине 

- Др Владимир Стефановић - специјализација из Анестезиологије, реаниматологије и  

  интензивне терапије 

- Др Вања Кукић - специјализација из Анестезиологије, реаниматологије и интензивне   

терапије 

- Др Срђан Томин - специјализација из Анестезиологије, реаниматологије и  
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  интензивне терапије 

- Бранислава Кнежевић - специјализација из Анестезиологије, реаниматологије и  

  интензивне терапије 

- Др Бојана Влаучин - специјализација из Дечје хирургије  

- Др Наташа Лојпур - специјализација из Офталмологије 

- Др Милица Картал - специјализација из Инфектологије  

- Др Самир Фајег-  специјализација из Оториноларингологије 

- Др Иконија Каралић - специјализација из Оториноларингологије 

- Др Јелена Фремер Арсенић - специјализација из Радиологије  

- Др Јелена Мишић - специјализација из Радиологије 

- Др Игор Бајевић - специјализација из Радиологије 

- Др  Никола Козомора . специјализација из Васкуларне хирургије  

- Др Ивана Бељац - специјализација из Педијатрије  

- Др Александра Ковачевић - специјализација из Интернистичке онкологије  

 

У току 2022. године на здравствену субспецијализацију упућене су : 

1. Др Татјана Лукић Вукобрат – субспецијализација из Ендокринологије 

2. Др Тијана Јовановић – субспецијализација из Пулмологије 

3. Др Маријана Михајлов – субспецијализација из Нефрологије 

 

Завршене специјализације и субспецијализације у 2022. години 

 У периоду од 01.01.2022. године до децембра 2022. године, у Општој болници 

“Ђорђе Јоановић” Зрењанин 

 ***Специјализације на које су били упућени завршили су: 

- Др Љубиша Мургић – специјалиста Анестезиологије, реаниматологије и инт. терапије 

- Др Драгана Петромањанц – специјалиста Психијатрије 

- Др Марија Кункин – специјалиста Патологије 

- Др Илија Драгић – специјалиста Ортопедске хирургије и трауматологије 

- Др Јована Илић – специјалиста Интернистичке онкологије 

 

***Субспецијализације на које су били упућени завршили су: 

- Др Данијела Андрић – специјалиста Клиничке неурофизиологије са епилептологијом 

- Др Цветанка Бубало  - специјалиста Аудиологије 
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Запослени којима је престао радни однос због одласка у пензију у 2022. години 

Од почетка 2022. године, у Општој болници “Ђорђе Јоановић” Зрењанин, радни однос на 

неодређено време због одласка у пензију престао је за 22 запослена следеће кадровске 

структруре: 

- 3 лекара специјалисте 

- 13 здравствених радника са ВСС и ССС 

- 3 административна радника 

- 3 техничка радника. 

 

Дипл.правник Злата Меселџија 

 

 

УДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН 

 Удружење здравствених радника Опште болнице Зрењанин је невладино и 

непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 

развоја здравствене струке и унапређења здравствене праксе. Скраћени назив Удружења 

је: УЗРОБЗ. Има седиште у Зрењанину, ул. Др Васе Савића 5, и своју делатност остварује 

на територији Републике Србије. Чланство је добровољно, а својство члана се стиче 

потписивањем приступнице. Чланови могу бити сви запослени здравствени радници свих 

профила, без обзира на степен стручне спреме, приправници, студенти високих 

образовних институција.  

 

 

 

На Оснивачкој скупштини, која је одржана 

05.08.2019. године, за председника Управног одбора 

који је истовремено и заступник удружења, изабран је 

струковни медицински техничар Дејан Кеврешан, 

који и данас успешно води удружење. Потпредседник 

Управног одбора је струковна медицинска сестра 

Мирослава Радаковић. 
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 Чланови Управног одбора су:  

 

1. Дејан Кеврешан, председник УО  

2. Мирослава Радаковић, потпредседник УО  

3. Наташа Мраовић, члан 

 4. Јелена Кордић-Ковачевић, члан  

5. Биљана Лудошки, члан  

6. Драгана Милинковић, члан  

7. Корнелиа Борки, члан  

8. Јелена Радованов, члан  

9. Моника Сабо, члан 

 

 
 

 Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација и друштвених 

мрежа. Средства прибавља од чланарине, котизација, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

 У складу са основним циљевима Удружење дефинише и реализује своје 

програмске активности и планове рада приоритетно усмерава на:  

 

1) Развој здравствене неге и успешно професионално деловање  

2) Организовање континуиране едукације својих чланова, медицинских сестара,  

     техничара и осталих здравствених професионалаца  

3) Изграђивање ставова о организовању и вођењу службе здравствене неге  

4) Развој квалитетне сестринске праксе у систему здравствене заштите  

5) Организовање истраживачких активности на подручју здравствене неге 

 6) Сарадњу са међународним и регионалним организацијама медицинских 

     сестаратехничара и других здравствених професионалаца  

7) Сарадњу са Министарством здравља, образовања и другим институцијама и 
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    асоцијацијама од интереса за рад Удружења  

8) Брига о пензионисаним члановима Удружења  

9) Прикупљање и обрађивање научне и стручне литературе из области здравствене 

    струке. 

 

 
 

 Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са 

другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Уплаћена је једнократна 

новчана помоћ великом броју чланова који се школују у високошколским установама на 

основним струковним студијама, основним академским студијама првог степена 

здравствене струке и мастер струковним студијама. У сарадњи са менаџментом болнице 

сваке године свечано се обележавају Међународни дан медицинских сестара и бабица, уз 

доделу признања најзаслужнијим колегиницама, колегама и службама. Како би олакшало 

сакупљање бодова и континуирану медицинску едукацију током пандемије, УЗРОБЗ 

акредитовало је велик број писаних тестова и стручних састанака прве категорије. Сви 

организовани програми континуиране медицинске едукације су веома квалитетни, а 

аутори су стручне и школоване колегинице и колеге са великим искуством. Сваког месеца 

члановима је доступно 5 до 10 бесплатних бодова КМЕ, а поред тога удружење своје 

чланове упућује на велик број бесплатних online тестова. Развој здравствене неге, брига о 

чланству, успешно професионално деловање и континуирана едукација чланства су 

основни и приоритетни циљеви удружења. УЗРОБЗ активно ради на остваривању својих 

основних циљева већ готово четири године и тренутно има близу 600 чланова. 

Дејан Кеврешан 

Председник Управног одбора УЗРОБЗ 
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СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДИ ОБАВЉЕНИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН  

У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ 

 

Заинтересованост грађана за скрининг прегледе је увек велика, а наша установа се редовно 

одазива и учествује у оваквим акцијама. У току 2022. године било их је неколико : 

 

- У Општој болници Зрењанин су 24. маја 2022. године били организовани прегледи 

за пацијенте са псоријазом – без упута и бесплатно. Заинтересованост грађана је 

била велика, прегледано је 35 пацијената. Већином су се јављали пацијенти 

оболели од псоријазе који су се годинама лечили сами, без стручног надзора. На 

прегледу им је заказан контролни термин, тако да ће наставити адекватно лечење 

уз стручни надзор, а 50% њих је за системску терапију. 

 

-  Крајем марта 2022. године је дошло до квара јединог мамографа који поседује 

Средњобанатски округ. Како је овлашћени 

сервисер констатовао да поправка не може да 

обезбеди његово нормално функционисање, у 

договору са покрајинским секретаром за 

здравство је одлучено да се купи нови 

дигитални мамограф. 

Потрудили смо се да обезбедимо 

суграђанкама прегледе у оквиру скрининга 

мамографије, иако је за организацију 

скрининга одговоран Дом здравља. 

Мобилни мамограф чијим радом руководи 

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“ уз подршку Министартва здравља, је од 06.06.2022. до 

15.07.2022. године био у Општој болници Зрењанин. У периоду  мањим од месец и 

по дана је обављено 1100 прегледа, што је број који се редовно уради на 

шестомесечном нивоу. 

 

- Скрининг анеуризме абдоминалне аорте се у нашој установи обавља од јуна 

2022. године и још увек је у току. На прегледе се могу јавити пушачи старији од 65 

година (мушкарци и жене), јер су они ризична група за ово обољење. На 

међународном скупу кардиоваскуларних хирурга у Београду 31.10.2022. године је 

констатована значајна учесталост анеуризми и предложен је наставак студије ради 

добијања већег узорка и прецизнијих података. Др Вања Кункин, помоћник 

директора Опште болнице Зрењанин, је представио податке наше установе. У 

зрењанинској болници је урађено 195 прегледа, а анализом 164 пацијената, 

добијени су следећи подаци: 

17% је имало анеуризму ширине преко 25mm, 

9,1% преко 36mm, 



Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин 
Глас болнице, бр. 45 . Јануар 2023.године 

 

15 
 

3,7% преко 46 mm, 

0,6% преко 56 mm, 

Један пацијент је хитно упућен у Ургентни центар због сумње на 

дисекцију. 

 

- Кампања Еуромеланом је одржана 13.06.2022.године широм Србије. Општа 

болница Зрењанин се одазвала и учествовала као увек до сада. Слоган овогодишње 

кампање: „Рак коже: није до година, већ до УВ зрачења“. Заинтересованост је увек 

велика за ове прегледе. Сви који нису успели тог дана да се прегледају, то могу 

учинити свакодневно, уз упут. 

Маја Сладојевић 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА 

 

 

 

Иако смо установа секундарне здравствене заштите, трудимо се да делујемо превентивно 

и едукативно. Поред превентивних скрининг прегледа, активни смо у обележавању значајних 

датума удружени са медијима са којима имамо добру сарадњу. Ове године смо обележили 

Европску недељу превенције рака грлића материце, Светски дан борбе против рака, Месец борбе 
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против рака, Светски дан здравља, Међународни дан бабица, Међународни дан сестринства, 

Националну недељу промоције дојења, Светски дан менталног здравља. 
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ДОНАЦИЈАМА ОБЕЗБЕЂЕНА ЗНАЧАЈНА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА 

 

У ери информатизације и увођења здравственог информационог система, 

целокупан рад у нашој установи (медицински и немедицински део), обавља се уз помоћ 

компјутерске опреме, која је великим делом застарела, што успорава рад и снижава 

квалитет пружених услуга. Потреба за занављањем ове опреме је константна. 

 У протеклој години, менаџмент Опште болнице Зрењанин, на челу са директором, 

др Игором Китарескуом, је великим ангажовањем и личним залагањем успео да обезбеди 

значајне  донације компјутерске опреме.  

 У току 2022. године је помоћу донација набављено 60 рачунара (од тога су 25 

половни), 5 лаптопова и 17 штампача. Распоређени су на местима где је потреба била 

највећа.  

 Иако је ово значајан број зановљене опреме, потреба за даљим занављањем је и 

даље велика, а менаџмент ће настојати да се овај тренд настави. 

Свим донаторима захваљујемо на значајној помоћи. 

 

Маја Сладојевић 
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АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА НОВИ РТГ И ЦТ АПАРАТ 

 

Радови на адаптацији простора у којима ће бити смештени нови РТГ апарат и ЦТ 

апарат су у завршној фази.  

Простор у који ће бити смештен ЦТ апарат се налази на Радиолошком одељењу . 

Поред грађевинско-инсталатерских радова који обухватају демонтажу, преправку и 

уградњу зидних панела, уградњу међупросторних и спољашњих врата, неопходна је била 

и измена енергетских и телекомуникационих инсталација у складу са новим захтевима. Од 

машинских радова поменућемо измену климатизације као и измену водоводне и 

канализационе инфраструктуре. Тренутно се ради на припреми пода за полагање подних 

облога као и остали грађевински радови потребни за монтажу апарата у складу са 

захтевима произвођача. 

 

 

 

 
 

 

 

 Простор у који ће бити смештен РТГ апарат се налази у сутерену зграде старе 

хирургије. Урађени су грађевински радови на зидним површинама, измени водоводне и 

канализационе инфраструктуре, замени прозора, монтажи нове климатизације, измени  
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електро и телекомуникационих инсталација. Тренутно се ради на припреми пода за 

полагање подних облога као и остали грађевински радови потребни за монтажу апарата у 

складу са захтевима произвођача. Дипл. инг. Драган Дукић Руководилац Службе 

техничких послова и инвестиционе изградњ. 

 

 
 

 

 
 

Дипл. инг. ел. Драган Дукић 

 Руководилац Службе техничких послова  

и инвестиционе изградње 
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РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВОЂЕНИ У ОКВИРУ  ОДСЕКА  

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКОГ ОДРЖАВАЊА  У 2022. ГОДИНИ 

 

- Поправке кровова зграде Управе и зграде старе хирургије 

- Санација фасаде и олучне вертикале зграде старе хирургије 

- Поправке фасаде на крову зграде Нове болнице 

- На Одељењу неурологије је урађен комплетан нов под, са кречењем и фарбањем 

столарије 

- Адаптација простора за отварање нове амбуланте дечјег неуролога, у приземљу 

зграде Педијатрије 

- Адаптација простора за нови ултразвучни апарат у гинеколошкој амбуланти 

Одељења специјалистичко консултативних прегледа 

- Замена пода у простору шалтера Одељења за збрињавање и пријем ургентних 

стања 

- Рушење топлотне подстанице  на месту старе Гинекологије и закопавање 

- Проширење просторије за дежурног интернисту  на Одељењу за збрињавање и 

пријем ургентних стања, са заменом пода 

- Постављање надстрешнице на улазу у Централну стерилизацију 

- Санација пода просторије на Радиолошком одељењу 

 

Амбуланта дечјег неуролога на Педијатрији 
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Реновиран простор Неурологије 
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ИЗВЕШТАЈ СПОЉНИХ ОЦЕЊИВАЧА 

 

 

Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa 

пeриoд oд 7 гoдина, од 2019. до 2026. године, а друга рeдoвнa годишња пoсeтa спољашњих 

оцењивача je oбaвљeнa 24.05.2022. гoдинe са циљем утврђивања начина на који 

здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла 

сертификат о акредитацији. 

 

Општи утисак спољашњих оцењивача након редовне посете: 

„Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин наставља редован рад у складу са 

акредитацијским стандардима и може се рећи да је континуирана и вишегодишња 

посвећеност том циљу већ постала синоним за ову Установу. 

Општи је утисак да се поштују и унапређују прописани стандарди и процедуре, да је то 

свакодневни и одавно усвојени метод рада у овој болници. 

             Посебан изазов претходних година 

је рад у условима пандемије Корона 

вирусом, и безбедност пацијената и 

запослених у условима пандемије. У том 

смислу донет је велики број процедура које 

дефинишу рад у ванредним околностима. 

Установа је показала флексибилност, 

могућност функционисања у измењеним 

околностима, успешно регулишући 

поштовањем постојећих и увођењем нових 

процедура све процесе рада (сталне 

промене и прилагођавање епидемиолошкој 

ситуацији, прерасподелу простора и 

кадрова за лечење ковид и нон-ковид пацијената на најбољи могући начин). 

У протеклом периоду је настављено са пријемом нових радника, едукацијом постојећег 

кадра, набавком опреме од стратешког значаја и увођењем нових технологија. 

Рад у складу са стандардима акредитације у овој установи је дугогодишња пракса и 

очигледан је ентузијазам руководства и запослених да се рад одвија на достигнутом нивоу 

и да се непрекидно унапређује, што је један од највећих квалитета ове болнице. 

Завидан ниво свести свих запослених о предностима и неопходности поштовања 

стандарда у свакодневном раду је импресиван и за сваку је похвалу.  

                 Општи утисак је да се у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин ради и 

планира у складу са акредитацијским стандардима. Евидентна је решеност руководства, 

као и запослених, да сe квалитет рада и безбедност и здравље на раду, како запослених 

тако и корисника услуга подигну на још виши ниво. Општа болница „Ђорђе Јоановић“ 

сваком редовном посетом потврђује стечени акредитацијски статус и одржава 

континуитет“. 
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ОБЕЛЕЖЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ – ПОЛА ВЕКА ОД ОСНИВАЊА КОРОНАРНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ, ПРВЕ У ВОЈВОДИНИ, МЕЂУ ПРВИМА У ТАДАШЊОЈ ДРЖАВИ 

 

Велики јубилеј – 50 година од оснивања Коронарне јединице Опште болнице 

„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, обележен је 4. новембра 2022. у Барокној сали Градске куће 

свечаном академијом. Прусуствовали су еминентни стручњаци из ове области, као и 

лекари и медицинске сестре који су кроз деценије рада допринели раду и развоју 

Коронарне јединице зрењанинске болнице. 

Уиме Града Зрењанина, заменик градоначелника, Саша Сантовац је честитао  

јубилеј  лекарима, медицинским сестрама, техничарима, хигијеничарима, као и свима који 

су дали свој допринос у раду Коронарне јединице. 

 

 
 

Директор Болнице, др Игор Китареску је истакао да 50 година јесте велики јубилеј, 

чијим обележавањем сигурно корачамо у будућност, стварајући нове генерације 

стручњака спремне да одговоре свим изазовима. Честитао је свима, пре свега запосленима 

у Коронарној јединици, уз жеље за и даље професионалне успехе, стално усавршавање и 

одржавање заслуженог статуса у струци и друштву, а да се при томе никада не сме 

заборавити да је све подређено једном циљу – здрављу и благостању људи. Др Китареску 

је исказао велику захвалност свим грађанима нашег округа, локалним самоуправама, 

посебно Граду Зрењанину, оснивачу, влади АПВ, Министарству здравља, и свим 

институцијама на које се наслањамо и надовезујемо, са заједничким циљем унапређења 

квалитета у здравству. 

„Свечаном академијом обележавамо пола века рада Коронарне јединице у нашем 

граду. Желимо да укажемо на наше суграђане који су искористили  своје знање, умеће и 

енергију давне 1972. године и  препознали потребу за увођењем интензивне кардиолошке 

неге, а све у смислу што бољег пружања помоћи пацијентима оболелих од  акутних 
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кардиолошких болести, првенствено акутног инфаркта миокарда“, рекла је др Јелена 

Лукућ Петров, кардиолог, шеф Коронарне јединице и Пејсмејкер центра Опште болнице 

„Ђорђе Јоановић“. 

 

 
 

 

„Пре 50 година основана је прва Коронарна јединица у Војвдини од тада се људи  

који су радили у Коронарној јединици труде да  одрже висок ниво и ми се  и дан данас 

налазимо у врху српске кардиологије. Током пола века рада Јединице, радио је велики 

број људи, прошло је много  пацијената и спасено је много живота. Рад у интензивној 

јединици је један од најтежих послова у медицини и мислим да је ово један диван јубилеј, 

стога треба одати велику почаст вим лекарима и сестрама који су радили, који сада раде и 

да дамо подстрек онима који долазе“, истакла је др Сања Ђурин начелник Интерног 

одељења. 

Др Урош Бачић, кардиолог и  шеф Катетаризационе лабораторије истакао је да је 

поред импозантног јубилеја Коронарне јединице, ових дана  и Катетаризациона 

лабораторија обележава мали јубилеј – пет година постојања. Урађено је  1500 

интервенција у смислу инвазивне хемодинамске обраде и око 250 имплантација стентова. 

  Виша медицинска сестра која је  учествовала у оснивању ове јединице давне 1972. 

године, Милена Станков је својим излагањем дочарала како је рад у Јединици изгледао 

некада. 

Свечану атмосферу академије употпунили су својим учешћем вокални квартет 

Вита Бревис и гудачки квартет Зрењанинске филхармоније. 
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Др Јелена Лукић Петров нас је кроз презентацију упознала са историјатом, 

садашњим моментум Коронарне јединице и плановима за будућност.  

 

Бечкеречка болница основана је давне 1769. године, а на овом месту Болница се 

налази од 1895. године.  Крадиолошка служба је основана 1951. године, прва у Војводини. 

Године 1972. основана је  Коронарна јединица, такође прва у Војводини и међу првима у 

тадашњој држави.  

Коронарна јединица добија нову локацију у згради Нове болнице 2008. године. 

Пресељењем у нове просторије наствља се са интензивним едуакцијама и повећава 

квалитет и ниво збрињавања болесника са акутним кардиолошким болсетима. 

02.12.2008. године отворен је Пејсмејкер центар, трећи у Војводини.  

  Од 2008. до 2013. Коронарну јединицу чине др Мирослав Радовић- кардиолог и 

шеф КЈ, др Славенка Петковић Ћурић, кардиолог, др Золтн Ф. Лазар кардиолог, др Јелена 

лукић Петров, лекар на субспецијализацији из кардиологије, др Санвила Станков, 

специјалиста интерне медицине. 

Године 2013. Коронарну јединицу чине др Золтн Ф. Лазар кардиолог и шеф 

Коронарне јединице са хемодинамиком и Пејсмејкер центром, др Славенка Петковић 

Ћурић, кардиолог, др Јелена Лукић Петров, кардиолог, др Санвила Станков, кардиолог, др 

Игор Китареску, кардиолог, др Урош бачић, кардиолог и др Теодора Паунић Бугар, 

кардиолог. 

Сала за  катетеризацију је отворена 2017.год. и започета је едукација лекара, 

рендген техничара и инструментара која и данас траје. Коронарна јединица осим 10 

кревета нивоа интензивности 2, добија и 5 полуинтензивних кревета за потребе припреме 

и праћења пацијената након елективне коронографије. 

Коронарну јединицу данас чине: др Јелена Лукућ Петров, кардиолог - шеф КЈ, др 

Урош Бачић, кардиолог- шеф Катетаризационе лабораторије, др Теодора Паунић Бугар - 

кардиолог, др Лука Сентивански- клинички лекар, Сања Цвејанов - водећа сестра, 30 

сестара и техничара, 9 са ВССС у здравству и 2 хигијеничара. 

Рад у Коронарној јединици је 24/7, а омогућен је захваљујући подршци кардиолога 

Установе: др Сања Ђурин - начелница Интерног одељења, др Јасмина Ђорђев,– начелница 

Специјалчистичко консултативног одељења, др Слађана Достанић Ђурић – шеф Одсека 

кардиологије, др Игор Китареску – директор Болнице. 

Пејсмејкер центар данас чине: др Јелена Лукић Петров, кардиолог и шеф, 

Мартина  Нинковић, водећа медицинска сестра, Срђан Бенгин, медицински техничар 

инструметар, Едвин Хорват, виши медицински техничар инструментар на едукацији и 

Ненад Стојанов, медицински техничар инструментар на едукацији. 

Катетаризациона лабораторију данас чине: др Урош Бачић - кардиолог и шеф, 

Олгица Марков -водећа медицинска сетрса, Кристијан Бод - медицински техничар 
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инструментар, Дејан Клепић - медицински техничар инструментар и Алекса Шербула, 

медицински техничар инструментар. 

Коронарна јединица данас – сутра: др Дору Орза - лекар на специјализацији из 

интерне медицине и на едукацији за инвазивну кардиолошку дијагностику, др Велимир 

Чолак - лекар на специјализацији из интерне медицине и на едукацији за инвазивну 

кардиолошку дијагностику, др Благоје Ковачевић - лекар на специјализацији из интерне 

медицине и на едукацији за инвазивну кардиолошку дијагностику и др Јаков Дабић - 

лекар на специјализацији из интерне медицине и на едукацији  за имплантацију 

пејсмејкера срца. 

Маја Сладојевић 
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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 2022. 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 др Милана Ракита, специјалиста анестеије са реаниматологијом у 

болници „Свети Јован“. Кумство је преузела др Софија Лугоња, гастроентеролог Опште 

болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК У ПОСЕТИ ПОРОДИЛИШТУ 

ПРВА БЕБА У 2023.ГОДИНИ  ДЕВОЈЧИЦА 

 

Градоначелник Зрењанина, Симо Салапура је првог јануара 2023. године посетио 

Службу гинекологије и акушерства Опште болнице Зрењанин заједно са Радошем  

Пејовићем, помоћником  покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова и директором Болнице др Игором Китарескуом. 

           Традиционално, градоначелник је директору и особљу Опште болнице, као и свим 

породиљама на одељењу, пожелео све најбоље у Новој години и уручио поклоне Града 

Зрењанина – пакете с опремом и козметиком за бебе, а прворођеној беби и ауто-седиште, 

које ће и другим бебама бити уручено на заједничкој свечаности у Градској кући, током 

пролећа. 

            Прву бебу у 2023. години, девојчицу Табиту је у 7.50 часова донела је на свет Дијана 

Цирок  из Зрењанина. Беба је тешка 3,460 кг и 52 центиметра дугачка. 

          "Обишли смо све мајке и бебе, 

поделили пригодне поклоне, 

разговарали с мајкама и чули од њих 

да су задовољне условима које овде 

имају, али се ми трудимо да, кроз наше 

мере подстицаја и пронаталитетне 

политике, унапредимо положај мајки у 

нашој локалној заједници. Новчана 

средства која издвајамо обухватају 

период од пре рођења - подршку 

рађању и родитељству - па преко самог 

рођења детета, дакле за прво, друго и 

остале рођене бебе, затим кроз периоде 

предшколског, школског, све до 

студентског узраста, у виду 

регресираног боравка у вртићима, школских уџбеника и прибора, стипендија, превоза и 

разних других давања, и у укупном збиру та средства су у протеклој години достигла 700 

милиона динара", рекао је градоначелник и најавио програм који ће се реализовати у овој 

години.  То је Програм компаније НИС – „Заједници заједно“ који се тиче унапређења 

мера пронаталитетне политике и репродуктивног здравља на територији нашег града и 

вредан је 12,5 милиона динара, а Општа болница добиће још један 3Д ултразвучни апарат.   

Дежурни гинеколог, др Александар Бељац је изнео податак да је у у току прошле 

године (2022.) обављен 1171 порођај, рођено је 607 дечака и 592 девојчице, уз 17 пари 

близанаца, што је на жалост за 100 беба мање у односу на 2021. годину.  
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Посебан утисак и емоције оставиле су бебе одевене у мале вилењаке, са посебно 

кројеним оделцима и капицама, на идеју др Свјетлане Ждрале, шефице Одсека 

неонатологије Опште болнице. 

"Срећна сам што у овом тренутку имамо 19 беба на нашем одсеку, од којих су три 

новогодишње и све бебе и мајке су у добром здравственом стању.  Желим да нам цела 

година буде здрава, лепа, срећна, испуњена децом, љубављу, надом и богатством 

породичног живота. Потрудили смо се ове године на нашем одсеку и лично организовали 

да набавимо оделца за бебе, да малишани буду посебно дотерани у новогодишњем 

амбијенту, а и да маме имају посебну успомену на овај дан", поручила је др Ждрале.   

 Маја Сладојевић 
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Честитамо нашим радницима који су се у 2022. години остварили као родитељи: 

 Ђурђи Козаков, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење сина! 

 др Весни Васић, лекару на специјализацији из трансфузиологије и њеном супругу, 

честитамо рођење ћерке! 

 Ани Писарев, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење сина! 

 Весни Милићев, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење близнакиња! 

 Марији Ђелић, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење ћерке! 

 Татјани Јањић и Спасоју Јањићу, вишим радиолошким техничарима, честитамо рођење 

сина! 

 др Јелени Козловачки Кукић, лекару  на специјализацији из педијатрије и др Милану 

Кукићу, специјалисти ортопедије са трауматологијом, честитамо рођење ћерке! 

 др Богдани Војновић, лекару на специјализацији из интерне медицине и њеном супругу 

честитамо рођење ћерке! 

 Тамари Карањац Илин, медицинској сестри и др Душану Илину, лекару на 

специјализацији из анестезије са реаниматологијом,  честитамо рођење сина! 

 др Драгани Кукић, специјалисти неурологије и др Владимиру Кукићу, специјалисти 

интерне медицине, честитамо рођење сина! 

 Анити Јовчић, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење ћерке! 

 Александри Милошевић, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење сина! 

 Весни Ђенић, медицинској сестри и Петру Ђенићу, физиотерапеуту, честитамо рођење 

сина! 

 Вањи Пандуров, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење сина! 

 Здравки Бецин Станковић, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење сина! 

 Даници Матијаш, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење ћерке! 

 др Марији Кункин, специјалисти клиничке патологије и њеном супругу честитамо рођење 
сина! 
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 др Душану Стеванову, лекару на специјализацији из гинекологије и акушерства, и његовој 
супрузи Милици Мажић Стојанов, честитамо рођење ћерке! 

 Радици Берар, вишем радиолошком техничару и њеном супругу честитамо рођење ћерке! 

 др  Нини Попов, лекару на специјализацији из оториноларингологије и њеном супругу др 
Душану Попову честитамо рођење близанаца, девојчице и дечака! 

 Сањи Тркља, медицинској сестри и њеном супругу честитамо рођење ћерке! 

 др Мирјани Стојаковић, лекару на специјализацији из онкологије и њеном супругу 
честитамо рођење сина! 
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