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НОВИ АПАРАТИ
 ИСПОРУЧЕНИ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН

	 Половином	 октобра	 2015.	 године	 Општој	
болници	 „Ђорђе	 Јоановић“	 Зрењанин	 су	
испоручена	и	инсталирана	два	нова	ултразвучна	
апарата	која	су	финансирана	средствима	Управе	за	
капитална	улагања	АП	Војводине.	Тим	поводом	су	
Болницу	посетили	директор	Управе	за	капитална	
улагања	 АП	 Војводине,	 Небојша	Маленковић	 и	
покрајинска	 секретарка	 за	 здравство,	 социјалну	
политику	 и	 демографију,	 Проф.	 др	 Весна	
Копитовић.
	 Један	 апарат	 се	 налази	 на	 Одељењу	
радиологије,	 а	 други	 у	 кардиолошкој	 амбуланти	
на	 Одељењу	 специјалистичко	 консултативних	
прегледа:	
-	 Ултразвучни	 апарат	 са	 колор-доплером	 –	
абдоминални	Esaote	Mylab	Seven	–	eHD,	укупне	
вредности	3.466.080,00		динара.
-		 Ултразвучни	 апарат	 са	 колор-доплером	 –	
кардиолошки	Esaote	Mylab	Seven	–	eHD,	укупне	
вредности	3.821.220,00		динара.
	 Дана	19.02.2016.	године	уследила	је	још	једна	
посета,	у	истом	сатаву,	г-дин	Маленковић	и	Проф.	

др	Копитовић,	због	испоруке	још	два	апарат	која	су	
купљена	средствима	Управе	за	капитална	улагања	
АП	Војводине:
-	 Ултразвучни	колр-доплер	 апарат	Esaote	Mylab	
Seven	 -	CrystaLine	који	 се	налази	на	Радиолошком	
одељењу,	вредност	апарата	је	3.524.400,00	динара	и
-	 Мобилни	 РТГ	 апарат	 са	 ц-луком	 Siemens	
Arcadis	Varic,	који	се	налази	у	операционоиј	сали	
у	 Одељењу	 за	 пријем	 и	 збрињавање	 ургентних	
стања,	 вредност	 апарат	 је	 7.612.800,00	 динара.	
To	 je	 дигитализован	 мобилни	 ртг	 апарат	 који	
је	 заменио	 досадашњи	 аналогни	 апарат	 који	 је	
био	 у	 функцији	 више	 од	 20	 година.	 Применом	
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УЛТРАСОНОГРАФИЈА ПЕРИФЕРНИХ НЕРАВА 
У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ “ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ” ЗРЕЊАНИН

 Историјски	 почеци	 ехо-
сонографије	 периферних	
нерава	 датирају	 ка	 1988. 
години	 када	 је	 Форнаге	
обавио	 прву	 ултразвучну	
визуализацију	 нерва.	 	 У	
Републици	 Србији,	 на	
Клиници	 за	 неурологију	
Клиничког	 центра	
Србије,	 ултрасонографија	
периферних	нерава	је	уведена	
у	 неуролошку	 струку	 2010.	
године.		
	 Ехосонографија	 пери-
ферних	 нерава	 се	 обавља	
на	 ултразвучном	 апарату,	
са	 високорезолутивном 
12-14	 MHz	 линеарном	
сондом (у	 употреби	 су	 и	
високорезолутивне	 сонде	
фреквенце	9–18	MHz,	у	зави-
сности	од	локализације	нерва;	
површнији	 нерви	 изискују	
вишу	фреквенцу	за	адекватан	
приказ).	Углавном	се	испитују	
следећи	 нерви:	 	 n.medianus,	
n.ulnaris,	n.radialis,	n.peroneus,	
n.tibialis	 и	 n.ischiadicus,	 иако	
се	 и	 други	 нерви	 могу	 визу-
ализирати.	 Значајно	 се	 из-
двајају	 компресивне	 мононе-
уропатије	 (односно	 синдром	
карпалног	 канала,	 као	 и	
синдром	 кубиталног	 канала),	
индиковане	 углавном	 након	
клиничке	 и	 електромио-
неурографске	обраде	од	стране	
неуролога	 и	 неурохирурга	 (и 

ако	 и	 друге	 специјалности,	
попут	 ортопедије,	 пластичне	
хирургије,	 гравитирају	
ка	 овој	 методи),	 а	 након, 
без	 великог	 успеха, 
спроведеног	 конзервативног	
лечења.	 Такође,	 могуће	 је	
испитивање	 и	 трауматских	
оштећења,	 тумора,	
неурокутаних	 обољења,	
као	 и	 имунски	 и	 генетски	
посредованих	 неуропатија,			
са	 	 	 	 	 	 предоминантно	
демијелинационим	 суп-
стратом.	 При	 ултразвучном	
прегледу	 кроз	 попречни	
приказ (у	 употреби	 је	 и	
лонгитудинални	 приказ)	
процењује	 се	 величина,	
облик	 и	 структура	 нерва 
(фасцикуларна	 грађа,	
ендонеуријум,	 перинеуријум,	
васкулатура),	 такође,	
сагледавао	 се	 његов	 однос	

са	 околним	 структурама 
(крвним	 судовима,	 костима,	
мишићима,	 тетивама,	
лигаментима),	 као	 и	 са	
могућим	 патолошким	
променама	у	датом	статичком	
тренутку,	 али	 и	 при	
динамском	испитивању	–	код	
синдрома	кубиталног	канала.	
Однос	 ултрасонографије	
периферних	 нерава	 према	
електромионеурографском	
испитивању,	 није	
искључујући,	 већ	 напротив	
комплементаран.
	 Општа	 болница	
“Ђорђе	 Јоановић”	 по-
седује	 два	 ултразвучна	
апарата	 са	 одговарајућим	
високорезолутивним	 сон-
дама	 на	 којима	 се	 може	
обављати	 наведена	 врста	
прегледа.	 Тиме	 су	 створени	
предуслови	 уз	 одговарајуће	
обучен	 кадар,	 и	 претходно	
добијену	 сагласност	 од	
стране	Министарста	 здравља	
да	 се	 ова	 метода	 и	 званично	
уведе	 у	 свакодневни	 рад	 при	
Одељењу	 неурологије.	 Овим	
се	 Установа	 придружила	
другим	 кућама	 у	 региону	
које	чине	пионирске	кораке	у	
афирмацији	ове	методе.

Др	Игор	Дамјан
Шеф	Кабинета	за	

неуролошку	дијагностику

савремених	 технологија	 израде	 и	 принципа	
рада	 у	 погледу	 квалитета	 камере,	 ртг	 цеви	 и	
врло	 усмереног	 колимисаног	 зрачења	 омогућује	
смањење	доза	 зрачења	којима	 је	пацијент	 током	
оперативног	 захвата	 изложен.	 Такође,	 омогућује	
особљу	 да	 врши	 обраду	 и	 архивирање	 ртг	
снимака	реализованих	током	оперативног	захвата.	
Архивирање	и	обрада	ртг	снимака	се	може	вршити	
интерно,	 у	 оквиру	 самог	 мобилног	 ртг	 апарата,	
или	 екстерно	 путем	 PACS-а.	 Новим	 мобилним	
ртг	 апаратом	 омогућено	 је	 дигитално	 графијско	

снимање,	 континуална	 флуороскопија	 и	 пулсна	
флуороскопија.
	 Захваљујући	 Покрајинском	 секретаријату	
за	здравство,	социјалну	политику	и	демографију	
обезбеђена	су	саредства	за	поправку	ЦТ	апарата	у	
износу	3.752.000,00	динара,	а	очекујемо	и	средства	
за	поправку	мамографа.
	 Такође	 је	 у	 припреми	 набавка	 система	 за	
спирометрију	за	Педијатријску	службу,	за	који	ће	
средства	обезбедити	Управа	за	капитална	улагања	
АП	Војводине.	 Маја	Сладојевић
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СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ПОСТУПАЊЕ И 
ЗAШТИТУ ЖЕНА КОЈЕ СУ ИЗЛОЖЕНЕ НАСИЉУ 

	 У	 складу	 са	 међународним	
документом	 Декларација о 
елиминацији свих облика насиља 
над женама	и	документима	које	
је	 усвојила	 Влада	 Републике	
Србије,	 Министарство	 здравља	
Републике	Србије	је	2012.	године	
установило	Протокол намењен 
здравственим радницима за 
поступање и заштиту жена које 
су изложене насиљу. 
	 Насиље	 над	 женама	 је	
проблем	 и	 одговорност	 шире	
друштвене	 заједнице,	 а	 његове	
последице	 су	 вишеструке	 и	
одражавају	 се	 на	 све	 сегменте	
друштва.	 Насиље	 не	 само	 да	
угрожава	 физичко,	 ментално	
и	 социјално	 благостање	 жене	
и	 њен	 квалитет	 живота,	 већ	 се	
одражава	 и	 на	 децу	 која	 такође	
трпе	 и	 жртве	 су	 када	 је	 њихова	
мајка	 злостављана.	 Насиље	
ремети	 и	 женину	 способност	 за	
рад,	 привређивање	 и	 стицање	
економске	 самосталности.	 Жене	
које	 доживљавају	 насиље	 или	
живе	 у	 страху	 од	 њега	 имају	
различите	здравствене	тегобе	због	
којих	 чешће	 остварују	 контакте	
са	здравственим	установама.	Том	
приликом,	 насиље	 врло	 често	
остаје	непрепознато,	не	одговара	
се	 на	 њега	 на	 адекватан	 начин,	
чиме	се	нажалост	губи	могућност	
за	пружање	одговарајуће	помоћи	
тим	женама.
	 Досадашња	 истраживања	
у	 нашој	 земљи	 показала	 су	
да	 здравственим	 радницима	
недостају	 званична	 упутства	
и	 протоколи	 за	 поступање	
са	 женама	 које	 су	 искусиле	
насиље,	 као	 и	 организована	 и	
координирана	 друштвена	 акција	
на	пружању	одговарајуће	помоћи	

женама.	Стога	је	и	проистекао	овај	
протокол,	намењен	здравственим	
радницима	 на	 свим	 нивоима	
пружања	здравствене	заштите.	У	
њему	су	дефинисане	процедуре	и	
прецизиране	 улоге	 здравствених	
радника	у	вези	са	насиљем.
Од	2014.	године	се	овај	протокол	
спроводи	 и	 у	 Општој	 болници	
''Ђорђе	 Јоановић''	 у	 Зрењанину.	
Тада	 је	 формиран	 тим	 који	 је	
задужен	 за	 спровођење	 овог	
протокола	у	ком	су	два	психијатра,	
гинеколог,	 хирург,	 психолог	 и	
социолог.	
	 Како	 би	 	 Протокол	 био	
адекватно	 спроведен	 у	 складу	
са	 организацијом	 рада	 наше	
установе,	израђена	је	Процедура	
по	којој	се	овај	протокол	спроводи.	
Наиме,	 жртва	 насиља	 се	 јавља	
на	 Одсек	 конзервативних	 грана	
медицине	Одељења	за	пријем	и	
збрињавање	 ургентних	 стања,		
где	је	прегледа	лекар	у	Пријемно-
тријажној	 амбуланти.	 Након	
прегледа,	 лекар	 поред	 редовног	
лекарског	 извештаја	 о	 прегледу,	
попуњава	 и	 образац	 који	 је	 у	
складу	са	наведеним	протоколом,	
потписује	 га,	 као	 и	медицински	
техничар-сестра	који	је	присутан	
током	 прегледа.	 Уколико	 се	
посумња	на	насиље	над	женама	
а	 жртва	 није	 доведена	 на	
преглед	од	 стране	полиције	или	
социјалног	радника,	о	догађају	се	
обавештава	и	Полицијска	управа	
Зрењанин.

	 Попуњен	 образац	 се	
доставља	 наредног	 дана	
социологу	 који	 је	 члан	 Тима	 и	
који	 води	 евиденцију	 о	 свим	
достављеним	обрасцима.	Уз	њих	
се	прикупљају	и	извештаји	лекара	
специјалисте,	 уколико	 исти	
постоје	а	поводом	тог	конкретног	
догађаја.
	 Јануара	 2016.	 године	 је	 на	
састанку	 са	 Основним	 јавним	
тужиоцем,	 представницима	
Центра	 за	 социјални	 рад	 и	
Прекршајног	 суда	 договорено	
да	 се	 попуњен	 образац	 о	
случајевима	 насиља	 доставља	
сваке	недеље	Полицијској	управи	
у	 Зрењанину	 која	 касније	 уз	
кривичну	или	прекршајну	пријаву	
прилаже	 и	 образац	 попуњен	 у	
нашој	 установи.	 Овај	 образац	
представља	 значајан	 документ	
у	 доказном	 поступку,	 пошто	 у	
пракси	 често	 срећемо	 ситуацију	
када	 жртва	 касније	 потпуно	
негира	да	је		задобила	било		какве	
повреде	критичном	приликом,	те	
негира	и	цео	догађај,	најчешће	у	
страху	од	насилника.
	 У	 2015.	 години	 је	
попуњено	 60	 оваквих	извештаја.	
Претенциозно	 би	 било	 за	
очекивати	да	се	у	амбуланти	могу	
евидентирати	сви	догађаји	насиља	
над	женама,	с	обзиром	на	то	што	је	
наш	рад	првенствено	здравствени	
а	не	полицијско	истражни,	али	са	
искуством	 које	 стичемо	 сваким	
даном,	очекујемо	да	ће	много	већи	
број	жртава	имати	испуњен	 овај	
образац	и	 тиме	 омогућити	 даљи	
поступак	 органу	 унутрашњих	
послова,	 те	 редуковати	 насиље	
над	женама.
	 Др	Тихомир	Папић
	Начелник	Одељења	психијатрије
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УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ПРВА ПОСЕТА FDA ИНСПЕКТОРА     
НАШОЈ УСТАНОВИ

	 У	 Општој	 	 	 болници	 „Ђорђе	 Јоановић“	
Зрењанин	 је	 у	 периоду	 од	 18.	 до	 20.	 јанара	
2016.	године	боравио	господин	Дарин	Вигнерс,	
сениор	 	 инспектор	 FDA	 (Food	 and	 Drug	
Administration),	 америчке	 агенције	 за	 храну	 и	
лекове,	једна	од	три	највеће	на	свету.	То	је	била	
прва	FDA	инспекција	у	нашој	установи,	веома	
успешно	је	завршена,	али	ће	писмени	извештаји	
због	процедуре	значајно	касније	стићи.	
	 Ова	 посета	 представља	 проверу	 рада	
Онколошког	 одељења	 и	 рада	 Установе	 на	
највишем	 могућем	 нивоу.	 У	 току	 посете	
детаљно	 је	 проверавано	 поштовање	 свих	
студијских	 процедура,	 безбедност	 пацијента,	
критеријуми	 укључења/искључења,	 као	 и	
медицинске	документације.
	 Вршена	 је	 провера	 безбедности	 и	
чувања	 медицинске	 документације,	 вођење	
медицинске		документације	(историје	болести),	
провера	 процедуре	 пријема	 болесника	 на	
Оделење,	 процедура	 медицинске	 сестре	 на	
пријему	 (тражени	 су	 докази	 за	 сваку	 тврдњу	
у	процедурама).	Провераван	 је	пут	пацијента,	
узимање	 узорака	 и	 рад	 лабораторије	 са	
провером	 сертификата	 и	 свих	 детаља	 сваког	
апарата	који	се	користио	у	студији	(укључујући	
инвентарни	број).	Такође	је	тражена	 	детаљна	
провера	 свих	 параметара	 апарата.	 За	 сваког	
пацијента	тражена	 је	провера	кроз	протоколе,	

као	 доказ	 да	 је	 он	 заиста	 тада	 био	 и	 у	 нашој	
установи	и	 у	 лабораторији.	Веома	детаљно	 је	
провераван	пут,	ток	и	евиденција	о	студијском	
леку	 који	 стиже	 у	 установу.	 Велика	 пажња	
је	 поклоњена	 информацијама	 о	 начину	 рада	
Етичког	одбора,	чувању	његове	документације,	
начину	гласања.
	 Све	 наше	 процедуре	 су	 у	 потпуности	
поштоване,	 тако	 да	 је	 добијена	 похвала	 за	
вођење	медицинске	документације.	
Лекови	 потребни	 за	 анализе	 у	 контроли	 су	
спаковани	и	чекају	потребне	дозволе	за	извоз.
Тек	 по	 извозу	 лека	 и	 завршеним	 	 потребним	
анализама	 стићи	 ће	 писмени	 извештај	 о	
инспекцији.	Оно	што	је	усмено	изречено	јесте	да	
ће	оцена	бити	да	“задовољавамо	у	потпуности”	
или	да	„задовољавамо“	уз	евентуалне	предлоге	
шта	 би	 требало	 променити	 или	 побољшати	 у	
будућности.	Те	препоруке	уколико	се	дају	нису	
обавезујуће	 за	 установу,	 али	 ће	 свакако	 бити	
предмет	контроле	уколико	би	FDA	инспекција	
дошла	 у	 нашу	 установу	 на	 било	 које	 друго	
одељење.
Искуство	 и	 сазнања	 после	 ове	 инспекције	 ће	
бити	 од	 велике	 помоћи	 свим	 истраживачким	
тимовима	у	будућем	раду,	сагледавању	обавеза,	
надлежностима		и	регулативи.
	 Прим.	др	Недељка	Бошков
	 Начелник	Одељења	онкологије

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 120 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“  ЗРЕЊАНИН
	 Општа	 болница	 “Ђорђе	 Јоановић”	 Зрењанин	
је	 обележила	 свој	 јубилеј	 -	 120	 година	 постојања	
свечаном	 академијом	 која	 је	 11.	 децембра	 2015.	
године	одржана	у	сали	Народног	позоришта	“Тоша	
Јовановић”	у	Зрењанину.	
	 Свечаности	 је	 присуствовао	 велики	 број	
радника	у	здравству,	оних	који	су	у	радном	односу	
и	оних	у	пензији,	представникa	Покрајинске	владе,	
Средњобанатског	 округа,	 	 локалних	 самоуправа,	
здравствених	установа	из	Србије,	и	свих	сарадника.	
	 „Данас	је	дан,	када	треба	да	се	сетимо	читаве	
плејаде	 великана	 који	 су	 беспоштедно	 давали,	 не	
само	стручни,	него	и	људски	део	свог	бића	и	радили	
на	 унапређењу	 здравља	и	живота	 у	 овој	 средини.	
Пуних	12	деценија	је	наша	болница	успела	да	одржи	
имиџ	високе	стручности,	домета	и	организације	и	
да	по	томе	остане	упамћена	и	уписана	у	аналима	

медицине.“	-	рекла	је	др	Гордана	Козловачки	M.Sc,	
директорка	 Опште	 болнице	 Зрењанин	 у	 свом	
обраћању.
	 „Општа	болница	у	Зрењанину	је	понос	оснивача	
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и	 данас	 делимо	 радост	 на	 овом	 великом	 јубилеју.	
Покрајински	 секретаријат	 за	 здравство,	 социјалну	
политику	и	демографију	 је	 у	претходном	периоду	
уложио	 преко	 100.000.000,00	 динара	 у	 опремање	
зрењанинске	болнице.	Ово	 је	болница	која	 је	прва	
добила	акредитацију	на	седам	година	што	значи	да	је	
најбоља	у	квалитету	пружања	здравствене	заштите.	
То	није	болница	која	је	остала	само	на	националном	
стандарду	 квалитета,	 него	 посeдује	 и	 два	 ISO	
стандарда,	што	значи	да	граница	ове	болнице	није	
само	Република	Србија,	него	и	регион	и	сигурно	ће	
једног	дана,	када	услуге	буду	могле	да	се	наплаћују,	
пружати	и	пацијентима	из	окружења.	Коришћењем	
соларне		енергије,	ова	болница	доказује	да	поседује	
висок	степен	друштвене	и	еколошке	одговорности“	
-	 истакла	 је	 др	 Данијела	 Станковић	 Баричак,	
помоћница	 покрајинске	 секретарке	 за	 здравство,	
социјалну	политику	и	демографију.	
	 Градоначелник	 Зрењанина,	 Чедомир	 Јањић,	
честитао	је	руководству	Болнице	овај	велики	јубилеј:	
“Обележавање	 120	 година	 рада	 једне	 установе	
јесте		прилика	да	видимо	шта	смо	урадили	у	неком	
претходном	периоду	и	 да	 ли	 смо	 достојни	наших	
предака	који	су	оснивали,	градили	и	унапређивали	
болницу.	Не	 смемо	 заборавити	 да	 су	 Зрењанинци	
деценијама	 издвајали	 свој	 допринос,	 издвајајући	
средства	од	својих	плата	и	 градили	нову	болницу.	
Град	се	такође	укључује	да	помогне	и	колико	је	то	
могуће,	унапреди	рад	зрењанинске	болнице.“
	 На	 крају	 свечаности	 представницима	
Покрајинске	 владе,	 Средњобанатског	 региона,	
општина	 и	 здравственим	 институцијама	 уручене	
су	 захвалнице,	 а	 највећа	 захвалница	 намењена	 је	
грађанима	Средњобанатског	округа	 за	допринос	у	
градњи	Нове	болнице.
	 Свечаној	 атмосфери	 допринели	 су	 октет	
зрењанинске	 филхармоније	 на	 челу	 са	 Романом	
Бугаром,	оперска	певачица	Ана	Алексић	Шајрер	и	
глумац	Јовица	Јашин.	Након	свечаног	дела,	дружење	
је	 настављено	 у	 простору	 Позоришног	 клуба	
„Зелено	звоно“,	где	је	наступио	зрењанински	бенд	
Katy	B	good.	

	 У	 2015.	 години,	 поред	 120	 година	 од	
оснивања	 Опште	 болнице	 на	 овој	 локацији,	
имамо	 јoш	 два	 значајна	 датума	 у	 Установи.	
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	 На	 	 традиционалној	 новогодишњој	
свечаности	 28.12.2015.	 године	 у	 Барокној	
сали	 Градске	 куће	 градоначелник	 Зрењанина,	
Чедомир	 Јањић,	 и	 председница	 Скупштине	
града,	 Прим.	 др	 Елеонора	 Марјановић	 су	
уручили	 награду	 Града	 Зрењанина,	 коју	 је	
добило	шест	колектива	и	троје	појединаца.
Међу	 награђеним	 колективима	 је	 Онколошко	
одељење	 Опште	 болнице	 „Ђорђе	 Јоановић“	
Зрењанин,	 за	 шест	 деценија	 успешног	

организованог	деловања	онколошке	здравствене	
заштите	 у	 Средњем	 Банату.	 Онколошки	
диспанзер	 основан	 је	 1955.	 године,	 девет	
година	 пре	Института	 	 у	Сремској	Каменици,	
чиме	улази	у	ред	пионира	организоване	борбе	
против	малигних	болести	у	Војводини.		 	
	 Оснивачи	 су	 били	 др	 Светозар	 –	 Тоза	
Ковачев	и	Доц.	др	Милорад	Ишванески.	Испред	
Одељења,	награду	је	примила	начелница,	Прим.	
др	Недељка	Бошков.			 Маја	Сладојевић

Организована	 онколошка	 здравствена	 заштита	
у	Средњобанатском	региону	има	свој	јубилеј	–	
60	 година	постојања,	 а	Одсек	дневне	болнице	
Психијатрије	–	40	година	од	оснивања.
	 Захваљујемо	 донаторима	 који	 су	 помогли	
организацију	 прославе:	 	 Диахем–грамим,	
Београд;	 Компанија	 	 Гомекс,	 Зрењанин;	
Беохем-3,	 Београд;	 Пан	 стар,	 Нови	 Сад;	

Неомедика,	Нови	Сад;	Институт	 за	нуклеарне	
науке	 „Винча“;	 Мркшићеви	 салаши,	 Српски	
Итебеј;	 бурегџиница	 „Бели	 голуб“,	 Зрењанин;	
цвећара	„Даруши“,	Зрењанин;	Град	Зрењанин;	
Општина	 	 Нова	 Црња;	 Општина	 Нови	 Бечеј;	
Општина	Сечањ;	Општина	Житиште.
 
	 Маја	Сладојевић

ОНКОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН
УРУЧЕНА НАГРАДА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
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УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И 
КОНТРОЛЕ  У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“

	 Почетак	2016.	године	у	Општој	болници	„Ђорђе	
Јоановић“	Зрењанин	означио	је	одржавање	уводног	
састанка	 на	 тему	 увођења	 Система	 финансијског	
управљања	и	контроле	 (Financial management and 
control -FMC)	у	нашој	установи.		
	 У	 складу	 са	 пренетим	 надлежностима,	
управљачком	 и	 финансијском	 одговорношћу,	 са-
станку	 су	 поред	 менаџмента	 Болнице	 присуство-
вали	 руководиоци	 немедицинских	 сектора,	 као	 и	
координатор	 за	 немедицинска	 питања,	 интерни	
контролор	и	интерни	ревизор.	
	 За	руководиоца	надлежног	за	увођење	и	развој	
система	FMC–а,	именован	је	Прим.	Мр	сци	др	Ду-
шан	Велисављев,	помоћник	директора	за	медицин-
ске	 послове,	 образовање	 и	 научно	 истраживачки	
рад,	за	заменика	руководица	радне	групе	именован	
је	др	Милета	Михајлов,	помоћник	директора	за	ор-
ганизацију,	координацију	и	немедицинске	послове.	
Формирана	је	радна	група	за	обављање	оператив-
них	послова	на	увођењу	и	развоју	система	FMC–а  
у	Општој	болници.	Именован	је	координатор	радне	
групе:	M.Sc.	Срђан	Калнак.	За	успостављање	систе-
ма	Финансијског	управљања	и	контроле	(FMC)	од-
говоран	је	руководилац	корисника	јавних	средстава,	
директорка	Опште	болнице,	др	Гордана	Козловачки	
M.Sc.
	 Интерна	 финансијска	 контрола	 у	 јавном	
сектору	 у	 Републици	 Србији	 („Public Internal 
Financial Control” – PIFC).
	 Интерна	 финансијска	 и	 контрола	 у	 јавном	
сектору	 (PIFC)	 обухвата	 низ	 мера	 којима	 се	
обезбеђује	контрола	јавних	прихода	и	расхода,	као	
и	 све	 интерне	 контролне	 механизме	 и	 процедуре	
у	 организацијама	 јавног	 сектора	 са	 циљем	
успостављања	 безбедног	 окружења	 за	 наменско	
коришћење	јавних	средстава.
Интерну	 финансијску	 контролу	 у	 јавном	 сектору	
(PIFC) чине	три	елемента:
	 Финансијско	управљање	и	контрола	(Financial 
management and control -FMC)
	 Функционално	 независна,	 децентрализована	
интерна	ревизија	(Internal Audit - IA)
	 Централна	јединица	за	хармонизацију	(Central 
Harmonisation Unit - CHU)
 Финансијско	управљање	и	контрола	(FMC)
	 Финансијско	 управљање	 и	 контрола	
чини	 свеобухватан	 систем	 финансијских	 и	
нефинансијских	 контрола	 које	 успоставља	
руководилац	 корисника	 јавних	 средстава	
(директор)	 у	 складу	 са	 добром	 управљачком	

праксом.	 Организује	 се	 као	 систем	 процедура	 и	
одговорности	свих	лица	у	организацији.	Спроводи	
се	кроз	политике,	процедуре	и	активности	са	циљем	
да	се	кроз	контролу	ризика	и	њихово	свођење	на	
прихватљив	ниво,	 	руководиоцу	корисника	 јавних	
средстава	 пружи	 разумно	 уверавање	 да	 ће	 се	
остварити	циљеви	организације.	
	 Одговорност	 руководиоца	 корисника	 јавних	
средстава	је	да	кроз	успостављање	система FMC-а,	
обезбеди:	 обављање	 пословања	 на	 правилан,	
економичан,	 ефективан	 и	 ефикасан	 начин;	
усаглашеност	пословања	са	законима	и	прописима;	
заштиту	имовине	и	ресурса	од	губитка	узрокованим	
лошим	управљањем,	неоправданим	трошењем	или	
коришћењем;	поузданост	и	интегритет	информација	
кроз	 правовремене,	 релевантне,	 поуздане	 и	 тачне	
финанасијске	и	управљачке	информације	које	имају	
за	 циљ	 унапређење	 процеса	 доношења	 одлука	 и	
обезбеђују	транспарентности	и	ефективно	праћење	
и	надзор.

 Интерна	ревизија (Internal Audit - IA)
Задатак	 интерне	 ревизије	 је	 вршење	 независне,	
стручне	 и	 систематске	 процене	 система	 FMC-а,	
путем	објективног	прикупљања,	анализе	и	процене	
информација	 које	 чине	 основу	 за	 састављање	
ревизорског	извештаја.	
Интерна	 ревизија	 пружа	 стручно	 мишљење	
и	 препоруке	 ради	 отклањања	 потенцијалних	
слабости	система,	недостатака	или	нерегуларности,	
односно	 предузимања	 корективних	 активности	 и	
побољшања	 функционисања	 система	 FMC-а,	 са	
циљем	успостављања	 управљачких	и	 контролних	
система	који	су	у	складу	са	правилима	и	стандардима,	
тј.	начелима	доброг	финансијског	управљања.
	 Опширнија	 информација	 на	 ову	 тему	налази	
се	 на	 Новом линку/ „Финансијско управљање и 
контрола“ M.Sc.	Елеонора	Вујић
	 Интерни	ревизор				



• број 39 • март/април 2016. године 9

Општa болницa “Ђорђе Јоановић” Зрењанин

	 У	 Општој	 болници	 “Ђорђе	 Јоановић”	
Зрењанин	 је	 10.02.2016.	 године	 извршена	
провера	 система	 управљања	 безбедношћу	
информација,	 према	 стандарду	 ISO	 27001.	
Сертификат	 издаје	 Burea	 Veritas,	 независно	
сертификационо	 тело	 акредитовано	 од	 стране	
најпознатијег	 акредитационог	 тела	 UKAS	 из	
Велике	Британије.
	 Ове	 године	 је	 подручје	 примене	 (scope)	
проширено	и	на	заштиту	података	о	личности,	
заштиту	података	како	о	пацијентима	тако	и	о	
запосленима	у	установи.
	 Након	 потврде	 да	 Систем	 менаџмента	
установе	 одговара	 захтевима	 стандарда	 ISO	
27001,	 Болница	 добија	 Сертификат,	 који	
важи	 три	 године,	 и	 који	 је	 субјекат	 надзора	

над	 системом.	 Програм	 надзора	 обавља	 се	
једном	 годишње,	 посетом	 оцењивача	 која	 је	
прилагођена	 захтевима	 пословања	 Болнице	
(два	надзора	за	период	од	три	године).
	 Ре-сертификација
	 Сваке	 три	 године	 Систем	 менаџмента	
треба	да	буде	ре-сертификован	(ре-оцењен).
Након	позитивне	оцене,	издаје	 се	Сертификат	
за	наредне	три	године.
	 Прва	сертификација	Система	за	управљање	
безбедношћу	информа	према	стандарду
ISO	27001,	је	била	2011.	године.	Ресертификација	
је	била	2015.године.
	 Руководилац	Службе	информационих	
	 технологија
	 M.Sc.	Маја	Остојић

	 У	разговору	са	шефом	Одсека	грађевинско-
занатског	 одржавања,	 дипл.	 архитектом	
Љиљаном	 Гогић	 сазнајемо	 да	 су	 у	 склопу	
планираних	 грађевиснких	 радова	 предвиђене	
активности	 на	 комплетном	 реновирању	
Педијатријске	 службе,	 Одељења	 неурологије,	

кречење	 Одсека	 кардиологије,	 санација	
тераса	 на	 згради	 Интерног	 одељења.	 Такође	
је	 планирано	 пресељење	Одељења	 физикалне	
медицине	 и	 рехабилитације	 са	 петог	 спрата	
Интерног	 одељења	 у	 простор	 приземља	 који	
треба	да	се	адаптира.		 Маја	Сладојевић

	 У	 установама	 секундарне	 и	 терцијарне	
здравствене	заштите	истраживање	задовољства	
пацијената	 стационарних	 одељења	 је	
спроведено	од	23.	до	27.	новембра	2015.	године	у	
трајању	од	укупно	пет	дана.	У	специјалистичкој	
служби	 интерне	 медицине,	 истраживање	
задовољства	 је	 спроведено	 27.11.2015.	 године	
док	 је	 истраживање	 задовољства	 запослених	
спроведено	30.11.2015.	године.
	 Директор	 и	 Комисија	 за	 унапређење	
квалитета	 рада	 здравствене	 установе	
обавестиле	 су	 запослене	 о	 времену	 и	 начину	
спровођења	 	 истраживања	 задовољства	
корисника	 здравствених	 услуга.	 По	 угледу	 на	
претходно	 истраживање,	 главне	 медицинске	
сестре	 на	 одељењима	 Болнице,	 одредили	
су	 медицинске	 сестре	 које	 су	 љубазно	 и	 са	
стрпљењем	упознали	кориснике	о	спровођењу	

анкете,	 значају	мишљења	 корисника,	њиховог	
учешћа	 и	 одзива.	 Том	 приликом	 сестре	 су	
нагласиле	анонимност	анкете.	Након	одласка	са	
одељења	пацијенти	 су	 усмеравани	на	 анкетну	
кутију	у	коју	би	убацили	листиће.	
	 Анкетирањем	 корисника	 о	 задовољству	
специјалистичком	службом	интерне	медицине	
обухваћена	 је	 једнодневна	 популација	 на	 дан	
27.	 новембра	 2015.	 године.	 Број	 пацијената	
на	 дан	 27.11.2015.	 године	 је	 62,	 док	 је	 број	
попуњених	 упитника	 38,	 што	 чини	 61%	
попуњених	 листића.	 Просечна	 старост	
анкетираних	 корисника	 у	 специјалистичким	
службама	 интерне	 медицине	 је	 65	 година.	
Средња	 оцена	 задовољства	 пруженом	
здравственом	 услугом	 у	 специјалистичким	
службама	интерне	медицине	у	целини	 је	4,76.	
Резултати	истраживања	задовољства	корисника	

ПРОВЕРА СИСТЕМA ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ 
ИНФОРМАЦИЈА -СТАНДАРД  ISO/IEC 27001:2013
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ОБЕЛЕЖЕНА ЛЕКАРСКА СЛАВА – СВЕТИ ВРАЧИ                       
КОЗМА И ДАМЈАН

услуга	у	специјалистичким	службама	интерне	
медицине	према	полној	структури	показали	су	
да	је	у	анкети	учествовало	47%	женских	и	53%	
мушких	испитаника.
	 Испитивање	 задовољства	 корисника	
здравственим	 услугама	 на	 Интерном,	
Хируршком	 и	 Одељењу	 гинекологије	 и	
акушерства	 обухватило	 је	 143	 пацијента.	 Од	
укупног	броја	подељених	упитника	 -	135,	чак	
126	 пацијената	 је	 попунило	 анкетне	 листиће	
што	 чини	 93%.	Просечна	 старост	 лечених	 на	
болничком	 	 стационару	 је	 52	 године.	 Средња	
оцена	 задовољства	 болничким	 лечењем	
у	 целини	 је	 4,40.	 Резултати	 истраживања	
задовољства	 корисника	 услуга	 према	 полној	
структури	показали	су	да	је	у	анкети	учествовало	
60%	женских	и	40%	мушких	испитаника.

	 У	 истраживању	 задовољства	 запослених	
обухваћени	су	сви	запослени	у	Општој	болници,	
присутни	 на	 послу	 од	 7	 часова	 30.	 новембра	
2015.	 године,	 до	 7	 часова	 01.	 децембра	 2015.	
године.	Број	запослених	присутних	на	послу	у	
току	истраживања	је	750,	док	је	број	попуњених	
упитника	516.	Стопа	одговора	(број	попуњених	
упитника	 у	 односу	 на	 број	 подељених)	
испитивања	 задовољства	 запослених	 у	
болници	 је	 71%.	 Број	 важећих	 попуњених	
анкетних	листића	који	је	статистички	обрађен	
је	516.	Средња	оцена	задовољства	запослених	
у	целини	је	2,80.	

	 M.Sc	Игор	Јањић
	 Руководилац	Службе	квалитета	и	стручно	
	 едукативних	послова

	 Лекарска	 слава	 –	 Свети	 врачи	 Козма	 и	
Дамјан	обележена	је	14.	новембра	2015.	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	 била	 Мр	 сц	 мед	 Биљана	
Гардиновачки,	 начелница	 Одељења	 дечје	
психијатрије	 и	 неурологије	 Опште	 болнице	
Зрењанин,	 а	 кумство	 је	 преузела	 др	 Љиљана	
Протић,	педијатар	у	Дому	здравља	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	 средњевековној	 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.
	 Маја	Сладојевић
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	 Слава	 Онколошког	 одељења	 Опште	
болнице	 Зрењанин	 и	 слава	 болничке	 капеле	
–	 Свети	 Нектарије	 Егински	 обележена	 је	
22.11.2015.	 на	 традиционалан	 начин,	 у	
присуству	великог	броја	верника,	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.	 Кума	 овогодишње	
Славе	је	Иванка	Видаковић,	медицинска	сестра	
на	Онколошком	одељењу,	а	кумство	су	преузеле	
Драгана	 Миљановић,	 медицинска	 сестра	 на	
Онколошком	одељењу	и	Мирјана	Ћук	 која	 се	
лечи	на	Одељењу.
	 Ове	 године,	 захваљујући	 Мирјани	
Ћук	 је	 на	 овај	 дан	 организована	 и	 донација	
уметничких	 слика	 академских	 и	 аматерских	
сликара:	Никола	Жигон,	Виорел	Флора,		Бојан	
Миросављевић,	 Габријела	 Паригрос,	 	 Рајна	
Круљ,	 Золтан	 Сабо,	 Хајналка	 Ковач,	 Параска	
Димитријевска	 Пејчић,	 Светлана	 Гаћина,	
Биљана	 Галетин,	 Светислав	 Лудошки,	 Ивана	
Мененћанин,	 Маја	 Јечменица,	 Душанка	

Павковић.	 Слике	 су	 намењене	 Онколошком	
одељењу	како	би	улепшале	простор	у	којем	ови	
пацијенти	бораве	и	примају	терапију.
	 Све	је	пропраћено	пригодним	програмом,	
на	 којем	 се	 на	 организацији	 захваљујемо	
такође	Мирјани	Ћук.	Учесници	програма	били	
су	 ученице	 Музичке	 школе	 Ивана	 Сакач	 	 и		
Маријана	 Алексић	 Шајрер,	 глумац	 Народног	
позоришта	 Зрењанин,	 Милан	 Кочаловић,	
Оркестар	 виолина,	 рецитаторка	 Маријана	
Дироманов	 и	 Бранка	 Јајић	 која	 је	 такође	
рецитовала.
	 Маја	Сладојевић

ОБЕЛЕЖЕНА ОНКОЛОШКА  СЛАВА  
У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН
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СТРАТЕШКИ ПЛАН БОЛНИЦЕ 2016-2020. ГОДИНЕ 

	 Општа	 болница	 „Ђорђе	
Јоановић“	 Зрењанин	 је	 са	
својим	 капацитетима	 највећа	
здравствена	 установа	 у	
Средњобанатском	 региону.	
Делокруг	рада	Опште	болнице	
је	 обављање	 дијагностичког,	
амбулантно-поликлиничког	
и	 стационарног	 лечења	
пацијената	за	ниво	секундарне	
здравствене	 заштите.	 Општа	
болница	 Зрењанин	 је	 научна	
база	 за	Медицински	факултет	
Универзитета	 у	 Новом	 Саду	
и	 Медицинску	 школу	 у	
Зрењанину.	
	 Након	 првог	 циклуса	
стратешког	 планирања	 за	
период	 2010-2015.	 године	
а	 сходно	 евалуацији	 и	
реевалуацији	 реализације	
свих	 стратешких	 циљева	
из	 оперативног	 плана,	
менаџерски	 тим	 Опште	
болнице	 „Ђорђе	 Јоановић“	
Зрењанин	приступио	је	изради	
Стратешког	 плана	 за	 период	
2016-2020.	године.	У	овај	други	
циклус	стратешког	планирања	
ушли	смо	анализирајући	обим	
реализације	 активности	 из	
акционог	 плана.	 Тек	 неке	 од	
специфичних	 циљева	 који	 су	
били	 материјално-ресурсни	 и	
чија	 је	 реализација	 зависила	
од	 стејкхолдера	 преносимо	 у	
нови	стратешки	план.	
	 Овај	 пут,	 стратешки	
циљеви	 су	 разврстани	 сходно	
ресурсним	 потребама	 и	
могућностима	 установе	
као	 и	 медицинским	
процесима	 и	 исходима,	 а	 у	
контексту	 морбидитетних	 и	
морталитетних	 показатеља	
за	 становништво	 Средњо-

банатског	 округа,	 те	 је	
дефинисано	 5	 општих	 и	 чак	
87	 специфичних	 циљева	 које	
је	 потребно	 реализовати	 до	
2020.	 године.	 Ови	 циљеви	 се	
односе	 на	 стално	 праћење	
и	 унапређење	 квалитета	
рада	 здравствених	 служби,	
безбедност	 пацијената,	 нове	
медицинске	 технологије	 и	
опрему	 у	 лечењу	 пацијената	
као	и	на	људске,	финансијске	
и	остале	материјалне	ресурсе.	
Будући	 развој	 Болнице	
кроз	 документ	 Стратешки	
план	 је	 резултат	
мултидисциплинарног	 рада	
свих	 служби,	 сачињен	 у	
координацији	 менаџерског	
тима	 и	 са	 циљем	 достизања	
највиших	 стандарда	 у	
здравственој	 заштити	
корисника	 здравствених	
услуга	 Средњобанатског	
региона.	 Ствараћемо	
изазовно	 окружење	 у	 којем	
се	 препознаје,	 стимулише	
и	 награђује	 квалитетан	 рад.	
Промовисаћемо	континуирано	

учење	 и	 усавршавање	
запослених	кроз	континуирани	
професионални	 развој.	
Подстицаћемо	 запослене	 да	
демонстрирају	 посвећеност	
тимском	 раду,	 да	 прихватају	
промене	 и	 буду	 отворени	 за	
нове	иницијативе.
	 Медицина	 усмерена	 ка	
пацијенту	 је	 срж	 свих	 наших	
активности.	 Дефинисањем	
стратешких	 циљева	
определили	смо	се	за	пружање	
што	квалитетније	здравствене	
заштите,	 као	 и	 учешће	
пацијената	 у	 доношењу	
битних	одлука	у	вези	њиховог	
лечења,	 у	 настојању	 да	 се	
поред	 задовољења	 потреба	
задовоље	и	њихова	очекивања.	
Ефикасност	 и	 ефективност	 у	
медицинском	 третману	 као	 и	
економичност	 у	 пословању	
биће	 и	 даље	 у	 центру	 пажње	
руководства.	 Прихватаћемо	
све	 промене	 и	 иновације	 које	
доприносе	 квалитетнијем	
пружању	здравствених	услуга	
и	пословању.
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ОПШТИ 
СТРАТЕШКИ 
ЦИЉЕВИ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. 
СТАЛНО ПРАЋЕЊЕ  И 

УНАПРЕЂЕЊЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 
ПАЦИЈЕНАТА И 
ЗАПОСЛЕНИХ   

1.1 Израдити Оперативни план за управљање ризиком за период  2016-2018. год 
1.2 Све запослене упознати са Стратегијом и Оперативним планом за управљање ризиком 
1.3 Праћење примене Процедуре за пријаву нежељених догађаја на нивоу служби и одељења; 

1.4 Континуалан рад на откривању, лечењу и сузбијању инрахоспиталних инфекција 

1.5 Унапређење квалитета планирања и евалуација здравствене неге  
1.6 Набавка мултифункционалних болничких кревета; антидекубиталних душека и 
антидекубиталних помагала 
1.7 Континуирано праћење квалитета производа од добављача у погледу ризика    

1.8 Пратити исправност и сервисирање медицинске опреме; 

1.9 Проактивно деловање у циљу  контроле и смањења ризика на радним местима 

1.10 Спровођење превентивних мера из области заштите од пожара 

1.11 Заштита особља у току хемиотерапије на Одељењу Онкологије 

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. 
СТАЛНО ПРАЋЕЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА 

БОЛНИЦЕ 

2.1 Стално праћење морбидитетних и морталитетних карактеристика становништва 
Средњобанатског округа и рентабилности на уочене трендове и промене 

2.2 Акумулирање превентивних интервенција за заразне и незаразне болести (болести система 
крвотока и неоплазму 

2.3 Подизање нивоа знања медицинско-немедицинских служби у области унапређења квалитета 
рада 

2.4 Доношење Интегрисаног плана сталног унапређење квалитета стручног рада  

2.5 Периодично прикупљање, обрада, анализа и презентација интервенција за индикаторе 
квалитета рада 

2.6 Поређење, трендови на републичком нивоу, поређење између установа, на нивоу установе и 
између различитих организационих јединица  

2.7 Унапређење свести о појму нежељеног догађаја прикупљањем, анализом и саопштавањем 
препорука и превентивних акција 

2.8 Јачати обим сарадње између служби кроз учење 

2.9 Периодично извештавати Менаџмент и УО о раду Комисије за унапређење квалитета рада 
Болнице;  

2.10 Стварати позитиван публицитет установе у јавности  у промоцији активности за 
унапређење квалитета рада; 

2.11  Имплементација система квалитета  према ИСО стандардима 

2.12 Подизање нивоа знања у области извештавања по ДСГ 

2.13 Куповина ИТ опреме 

2.14 Примена нових технологија на Сектору интернистичких грана медицине 

2.15  Примена нових технологија на Сектору Хируршких грана медицине 

2.16 Примену нових технологија на Сектору клиничке подршке 

2.17. Рад на едукацији анестезиолога, неуролога, нефролога и гастроентеролога; 

2.18 Координација свих здравствених радника у оквиру Средњобанатског региона; 

2.19  Перманентна комуникација и координација у односу на референтне установе Клиничког 
центра Војводине и Клиничког центра Србије; 

2.20  Појачање техничке потпоре у смислу опремљености медицинским апаратима потребним за 
дијагностиковање мождане смрти; 
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2.21  Şпровођење конкретних мера и активности на повећању задовољства    пацијената 

2.22 Побољшање квалитета живота хроничних пацијената са иреверзибилним телесним стањем  

2.23 Спровођење конкретних мера и активности за побољшање задовољства запослених 

2.24 Придобијање поверења корисника услуга  

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. 
ПОДИЗАЊЕ НИВОА 

СТРУЧНОСТИ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

3.1 Усвајање Плана стручног усавршавања и оспособљавања;  

3.2 Спровођење континуиране медицинске едукације; 

3.3  Спровођење континуиране едукације немедицинског кадра; 
3.4 Додатно стручно оспособљавање средњег и високог кадра у складу са захтевима радног 
места; 
3.5 Промовисање свих активности на унапређењу квалитета рада, нових медицинских метода, 
набавке нове медицинске опреме, промовисање и праћење екстерних и интерних едукација 
3.6 Израда Плана интегритета установе за перод 2016-2018. год 

3.7 Обогатити и зановити знања из области здравственог менаџмента 
3.8 Применити усвојена знања са циљем побољшања организованости и функционалности 
установе 
3.9 Пројекат унапређења и модернизације пословања 

3.10 Пројекат тимског рада кроз акционо учење 

3.11 Рад на развоју људских ресурса из организационог и бихејвиоралног угла 

3.12 Годишње оцењивање рада свих запослених; 

3.13 Прилагођавање болничког информационог система потребама корисника -  ЗИС 

3.14 Ресертификација по стандарду ИСО 27001 - безбедност и заштита података 

3.15 Нови дизајн интернет презентације установе и редовно ажурирање 

3.16 Завршетак интерног портала установе 

3.17 Примена Процедуре о начину обавештавања и извештавања о примљеним поклонима 

3.18 Активно учешће установе у пројектима везаних за борбу против корупције 

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. 
ПОБОЉШАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ОДРЖИВОСТИ 
УСТАНОВЕ 

4.1 Смањење трошкова рада Болнице путем рационалне употребе расположивих ресурса 

4.2 Контрола потрошње медицинских средстава и лекова 

4.3 Строга контрола медицинских и немедицинских залиха 

4.4 Повећање прихода кроз тачније и свеобухватније фактурисање 

4.5 Повећање прихода установе пружањем додатних медицинских услуга 

4.6 Прилив средстава из постојећих и других извора финансирања 

4.7 Континуирана едукација из финансијско-економске области 

4.8 Наставак развоја информационог система из области економско-финансијске службе  

4.9 Успостављање ефикасног система Интерне ревизије  

4.10 Успостављање ефикасног система Интерне контроле 

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5. 
ОДРЖАВАЊЕ, 

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ  БОЛНИЦЕ 

5.1 Финализација 6. и 7. спрата Нове болнице 

5.2 Финализација 8 и 9 спрата Нове болнице 

5.3 Пресељење Одељења Лабораторије и Хемодијализе на ИИ етажу зграде Нове болнице 

5.4 Пресељење Техничког сектора у зграду Нове болнице 

5.5 Грађевнисно техничко и просторно опремање и припремање Ангио сале 

5.18 Просторно уређење архиве 

5.6 Финализација простора централне стерилизације 

5.7 Набавка и монтажа неопходне опреме 
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	 Педијатријску	службу	Опште	болнице	„Ђорђе	Јоановић“	Зрењанин	је	2.	марта	2016.	године	
посетио	 директор	 Компаније	 Дрекслмајер	 из	 Зрењанина,	 Андреас	 Вебер	 са	 сарадницима,	
уручивши	донацију	укупне	вредности	179.810,00	динара,	а	сатоји	се	из	4	електричне	медицинске	
ваге	за	мерење	беба,	2	отоскопа	и	пулсни	оксиметар.	
	 Ово	није	прва	донација	ове	компаније	зрењанинској	болници.	До	сада	је	донирано	и	преко	40	
аналогних	фиксних	телефона	и	опрема	за	Породилиште:	ЦТГ	апарат,	лампа	за	фототерапијуи	и	
савремени		оксиметар.	 Маја	Сладојевић 4

5.8 Опремање шестог и седмог спрата медицинском и немедицинском  опремом  

5.9 Опремање централне стерилизације 

5.10 Просторно уређење терапијских Дневних болница   

5.11 Занављање опреме кухиње и вешераја 

5.12 Замена лифтова у згради Психијатрије, згради Интерног одељења и два нова лифта у 
згради Нове болнице 

5.13 Реконструкција свих кровова и фасада 

5.14 Санација равних кровова са терасама на згради Нове болнице 

5.15 Рушење старе зграде рачуноводства 

5.16 Санирање свих коловоза унутар болничког круга 

5.17 Уређење саобраћаја у болничком кругу и озелењавање дворишног круга 

5.18 Просторно уређење архиве 

5.19 Занављање и обогаћивање медицинске и немедицинске опреме на одељенима Хируршких 
грана медицине 

5.20 Занављање и обогаћивање медицинске и немедицинске опреме на одељенима Сектора 
клиничке подршке 

5.21 Занављање и обогаћивање медицинске и немедицинске опреме на одељенима Сектора 
Интернистичких грана 

5.22 Занављање и обогаћивање медицинске и немедицинске опреме на Одељењу Гинекологије и 
акушерства 

5.23 Занављање и обогаћивање медицинске и немедицинске опреме на Одељењу Педијатрије 
5.24  Промовисање активности на занављању и обогаћивању медицинске опреме као и 
постигутих резултата 
5.25 Повећање енергетске стабилности установе 

5.26 Повећање енергетске ефикасности установе 

 
ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ 

ДРЕКСЛМАЈЕР ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ СЛУЖБИ
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ПЛЕСОМ ПРИКУПИЛИ СРЕДСТВА ЗА УРЕЂЕЊЕ 
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЛУЖБЕ

ХУМАНИТАРНО ТАКМИЧЕЊЕ У КАРАОКАМА – НАГРАДА 
НАМЕЊЕНА ПЕДИЈАТРИЈИ

	 Дана	 02.03.2016.	 године	 Педијатријску	
службу	Опште	болнице	Зрењанин	посетили	су	
девојчице	плесног	студија	„Стејџ“	 	на	челу	са	
Александрм	 Тот,	 директор	 Културног	 центра,	
Горан	Маринковић,	председник	удружења	„Бу-
димо	људи“,	Марко	Зарубица	и	директор	Пред-
школске	 установе,	 Владимир	 Петровић	 уру-
чивши	донацију:	штампач	и	21	столицу	за	децу	

за	трпезарију	ове	службе.	Њиховом	срадњом	и	
залагањем	је	реализован	овај	леп	и	хуман	гест,	
који	је	постао	вишегодишња	лепа	традиција.
Плесни	 студио	 „Стејџ“	 је	 10.	 и	 11.	 фебруара	
извео	дечју	балетску	представу	„Грдана“,	а	сав	
приход	од	продатих	улазница	је	намењен	сред-
ствима	за	ову	донацију	која	износе	око	100	000	
динара.			 Маја	Сладојевић

	 У	 зрењанинском	 кафићу	
Hood	 caffe	 већ	 другу	 годину	 за	
редом	организује	 се	 такмичење	
хуманитарног	карактера	у	кара-
окама.	 Ове	 године	 учествовали	
су	 следећи	 такмичари:	 Весна	
Тодоровић,	 Биљана	 Јанковић,	
Весна	Горшћак,	Ратко	Горшћак,	
Влада	 Еремић,	 Весна	 Грбић,	 а	
победник	је	Слободан	Јанковић-	
главни	 медицински	 техничар	
Одељења	 нуклеарне	 медицине	
са	 радиоизотопском	 лабора-
торијом.	 У	 току	 акције	 прику-
пљено	 је	 35	 000	 динара	 које	 је	
победник	 уручио	 начелници	
Педијатријске	 службе	 Опште	
болнице	 Зрењанин,	 др	 Татјани	
Станковић.
	 Акција	 се	 наставља	 у	 сле-
дећух	8	недеља	 (сваког	петка	у	

кафићу	Hood	caffe),	а	приход	ће	
бити	 намењен	 самохраним	 ро-
дитељима,	социјално	угрожени-

ма	и	тешко	болесним	радницима	
Опште	болнице	Зрењанин.
	 Maja	Сладојевић
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	 Од		дана	22.01.2016	на	сајту	Болнице	се	налази	потписан	Појединачни	колективни	уговор.	Дана	20.01.2016.	
наш	синдикат	поднео	је	иницијативу	за	измену	и	допуну	кривичног	законика	како	би	запослени	у	делатности	
здравства	и	социјалне	заштите	уживали	заштиту	од	све	учесталијих	напада	током	обављања	својих	радних	
задатака.	Такође	смо	поднели	захтев	надлежним	министарствима	за	поштовање	закона	и	увећање	плата	свим	
запосленима	у	делатности	здравства	и	социјалне	заштите	за	3%.	Плате	се	у	здравству		обрачунавају	по	новој	
основици	од	децембра	и	она	износи	2.439,27.	Применом	овакве	основице	запослени	из	осам	група	послова	
остаће	без	обећаног	повећања	плата.	У	организацији	синдиката	запослених	у	здравству	и	социјалној	заштити	
дана	03.02.2016.		у	нашој	установи	одржан	је	једносатни	штрајк	упозорења	због	предлога	закона	о	систему	
плата.	Оваквим	законом	додатно	би	се	умањила	права	запослених	у	здравсту	и	погоршао		ионако	лош	радно	
правни	и	материјални	положај	запослених.	Захваљујући	нашем	синдикату	Влада	и	ресорна	министарства	су	
уважили		наше	примедбе	и	предлоге	тако	да	ће	се	и	даље	годишњи	одмор	и	боловања	рачунати	на	просечну	
плату,	накнада	за	минули	рад	остаје	0,4%	по	години	стажа,	коефицијент	не	садржи	накнаду	за	топли	оброк	
и	 регрес	 и	 о	 њиховој	 висини	 одлуку	 ће	 доносити	 Влада	 уз	 претходно	 прибављено	 мишљење	 СЕС-а,	
прековремени	рад	мора	бити	плаћен.	Све	ово	значи	да	се	елементи	плате	уређују	Колективним	уговором.
	 Захвалили	бисмо	се	овим	путем	свим	радницима	који	су	учествовали	у	штрајку	упозорења,	који	су	
дали	свој	допринос	да	се	овакав	закон	не	усвоји,	напомињући	да	су	сви	пацијенти	тога	дана	прегледани	и	
све	заказане	услуге	пружене	и	да	је	штрајк	прошао	без	иједног	инцидента.	Сви	чланови	Одбора	Синдиката	
запослених	у	здравству	и	социјалној	заштити	су	дали	још	једном	пример	како	се	може	организовати	штрајк,	
а	да	притом	ничија	права	не	буду	угрожена.	И	овај	пут	смо	били	једини	синдикат	у	болници	који	је	активно	
учествовао	и	спровео	штрајк.	
	 УСВОЈЕН	ЗАХТЕВ	СИНДИКАТА	ВЕЗАНО	ЗА	ИСПЛАТУ	ЈУБИЛАРНИХ	НАГРАДА
	 Републички	фонд	за	здравствено	осигурање	је	одговорио	на	допис	Синдиката	од	02.03.2016.	године	који	
се	односи	на	захтев	Синдиката	за	исплату	јубиларних	награда	запосленима	у	складу	са	ПКУ	за	здравствене	
установе	чији	је	оснивач	Република	Србија,	Аутономна	покрајина	и	јединица	локалне	самоуправе.	РФЗО	
је	потврдио	да	ће	поступити	у	складу	са	захтевом	Синдиката	и	дописима	Министарства	здравља	и	да	ће	се	
средства	за	исплату	јубиларних	награда	запосленима	исплаћивати	у	складу	са	просеком	зараде	из	статистичких	
података	из	децембра	месеца	из	претходне	године.
	 Захваљујемо	 чланству	 на	 исказаној	 подршци	 и	 стрпљењу,	 а	 надлежним	 државним	 органима	 на	
уважавању	оправданог	захтева	Синдиката.	 Председник	синдиката	
	 Александар	Недељков

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ  И СОЦИЈАЛНОЈ 
ЗАШТИТИ   ОПШТЕ   БОЛНИЦЕ  “ЂОРЂЕ    ЈОАНОВИЋ”   ЗРЕЊАНИН

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН

 Колегинице	 и	 колеге,	 свима	 нам	 је	 познато	 да	 су	 запослени	 у	 здравству	 Србије	 још	 2001.	 гoдине	
усвајањем	Закона	о	платама	запослених	у	државним	органима	и	јавним	службама	од	стране	тадашње	власти,	
на	подмукао	и	лицемеран	начин	остали	без	права	на	регрес	за	годишњи	одмор	и	накнаде	трошкова	за	исхрану.	
То	је,	на	жалост,	давно	изгубљено	право	и	мало	ко	се	борио	за	његово	враћање	у	току	ових	15	година.
	 Зато	Независни	синдикат	јавних	служби	сматра	да	Нацрт	Закона	треба	повући	у	целини	и	да	Закон	о	
платама	запослених	у	јавном	сектору	не	треба	ни	да	постоји.	Наиме,	плате	у	јавном	сектору	треба	да	буду		
уређене	колективним	уговорима.	Свуда	у	нормалном	свету	се	плате	уређују	кроз	социјални	дијалог	између	
синдиката,	послодавца	и	Владе.	То	законско	правило	је	важило	и	у	Републици	Србији	до	2001.	године	и	до	
тада	су	плате	уређиване	посебним	и	појединачним	колективним	уговорима.
	 Зато	 је	 предлог	 независног	 синдиката	 јавних	 служби	 здравства	 србије	 –	 ако	 штрајкујемо	 дајте	 да	
штрајкујемо	озбиљно!	ако	смо	против	овог	закона	дајте	да	га	рушимо	као	нечију	наказну	идеју	пуну	преваре	
и	да	га	рушимо	у	целости!
	 Наша	колегиница	Љубинка	Поповић,	медицинска	сестра	Дома	здравља	Шабац	је	зверски	убијена	на	
свом	радном	месту,	где	је	радила	у	служби	живота.
	 Њена	жртва	не	сме	бити	узалудна.	Нећемо	више	да	бројимо	убијене,	претучене,	унакажене,	понижене,	
злостављане	колегинице	и	колеге	!	 Слободан	Јанковић	–		Независни
	 синдикат	Опште	болнице	Зрењанин
	 Гордана	Полдруго	–	Синдикат	
	 РЗСЗ	Војводине	Опште	болнице	Зрењанин



Општa болницa “Ђорђе Јоановић” Зрењанин

• број 39 • март/април 2016. године18

IN MEMORIAM
 

Милорад Аћамовић
24.06.1959. - 04.11.2015.

 Заувек	нас	 је	напустио	наш	Мића.	Изузетан	човек,	драг	пријатељ,	поштовани	колега.	 	Мића	је	рођен	у	
Зрењанину	24.06.1959.	године.	Основну	школу	и	Средњу	медицинску	школу	завршава	у	Зрењанину.	Од	1981.	
годеине	ради	у	Општој	болници	Зрењанин.	Прво	радно	место	му	је	било	на	Одељењу	психијатрије	као	медицински	
техничар,	а	затим	на	Одсеку	 	реуматологије,	Гастроентерологије,	Одељењу	анестезије	са	реаниматологијом,	
Пријемно-тријажној	 амбуланти,	 Урологији,	 Трансфузији,	 Одсеку	 за	 управљање	 медицинским	 отпадом.	 На	
сваком	радном	месту	оставио	је	печат	као	пожртвован	и	примеран	радник.	

Сви	ћемо	га	памтити	као	оданог,	вредног,	савесног	и	поштованог	колегу	и	пријетеља,	који	је	знао	свакоме	да	
помогне	и	изађе	у	сусрет.	Према	сваком	пацијенту	се	понашао	у	духу	Хипократове	заклетве.

	 Болест	га	је	приковала	за	постељу	новембра	2014.	године	и	након	годину	дана	тешке	борбе	изгубио	је	ту	
битку.

	 За	собом	је	оставио	сина	Владимира	и	супругу	Олгу.
Памтићемо	га	по	ведром	духу	и	увек	ћемо	препричавати	заједничке	тренутке.	

НЕКА МУ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА!

IN MEMORIAM
 

Др Смиља Ћук
11.06.1951 - 11.2.2016.

 Дана	11.2.2016.	године,	у	65.	години	живота	изненада	нас	је	напустила	наша	драга	и	поштована	др	Смиља	Ћук,	
интерниста	–	онколог.	Рођена	је	11.06.1951.	године	у	Честерегу.	Детињство	и	младост	је	проживела	у	Банатском	Карађорђеву	
где	је	завршила	основну	школу	као	изузетан	ђак.	Гимназију	је	завршила	у	Зрењанину,	а	медицински	факултет	у	Београду.	
Све	време	школовања	истицала	се	интелигенцијом,	вредноћом,	упорношћу,	са	великом	жељом	за	стицањем	нових	знања	у	
циљу	квалитетнијег	рада	и	већег	општег	доприноса.	Радни	век	је	почела	у	Дому	здравља	Житиште	(Честерег),	наставила	
у	Општој	болници	„Ђорђе	Јоановић“		у	Зрењанину.	Највећи	део	радног	века	провела	је	на	Одељењу	онкологије,	чији	је	
начелник	била	до	априла	2002.	године,	када	оснива	приватну	Интернистичку	ординацију	у	којој	остаје	до	краја	живота.	

Др	Смиља	Ћук	је	на	свом	животном	и	професионалном	путу	градила	мостове	пријатељста,	љубави	и	доброте.	Имала	
је	лепу	реч	за	сваког,	увек	спремна	да	помогне,	да	буде	ту	и	у	добру	и	у	злу.

Била	је	изузетан	лекар,	који	је	увека	имао	разумевање	за	све	патње	и	страхове	оних	које	је	лечила.	Пацијенти	су	је	волели	
и	била	је	„наша	докторка	Смиља“.	На	свом	професионалном	путу	оставила	је	неизбрисив	траг	у	историји	Онколошког	
оделења	заједно	са	Проф.др	Милорадом	Ишванеским,	Прим.др	Светозарем	Ковачевим	и	Прим	др	Палом	Бабинским.	
За	 све	нас	који	 смо	 је	познавали,	 са	њом	сарађивали	и	од	ње	учили,	остаће	у	драгој	успомени	и	 трајном	
сећању.	Др	Смиља	Ћук	свакако	није	била	случајни	шетач	на	планети	Земљи,	она	је	остварила	своју	мисију	
као	ћерка,	сестра,	супруга,	мајка,	лекар,	пријатељ	и		ЧОВЕК.	

До	неког	будућег	сусрета	у	Вечности,	једно	топло	људско	Хвала	од	свих	који	су	је	познавали,	волели	и	
сарђивали	са	њом.	 НЕКА ЈОЈ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА!
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IN MEMORIAM
 

Др Милорад Ишванески

Поштовани	 др	Ишванески	 је	 оставио	 печат	 као	 неко	 ко	 је	 умногоме	 допринео	 развоју	
здравствене	заштите	у	држави.	У	Општој	болници	Зрењанин	је	основао	Одељење	клиничке	
патологије	1953.	године.	Један	је	од	војице	оснивача	Онколошког	диспанзера	у	Зрењанину	
1955.	године.	

На	Медицинском	факултету	у	Београду	је	радио	као	професор	патологије.
Своје	деце	није	имао,	када	је	супруга	преминула,	остала	му	је	братичина	која	га	до	смрти	

обилази.	Др	Ишванески	је	умро	14.	јануара	2016.	године	у	96-ој	години.
 

НЕКА МУ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА!

IN MEMORIAM
 

Прим. др сц мед Недељко Бошков
24.07.1931 – 17.02.2016.

 Бошко	 Недељковић	 је	 рођен	 24.	 јула	 1931.	 године	 у	 селу	 Леушићима,	 општина	 Горњи	Милановац.	
Гимназију	завршава	у	Чачку.	Медицински	факултет	завршава	1960	године,	а	општи	лекарски	стаж	је	обавио	
у	 Општој	 болници	 Зрењанин.	 Специјализацију	 из	 гинекологије	 и	 акушерства	 је	 обавио	 у	 Зрењанину,	 а	
специјалистички	испит		је	1968.	положио	у	Београду.	У	Сечњу	је	три	године	радио	као	лекар	опште	праксе.	
По	завршетку	специјализације	води	Одсек	патологије	трудноће,	а	потом	операциону	салу.		Магистарски	рад	
је	одбранио	1975.	године,	а	докторску	дисертацију	1979.	године.

У	 зрењанинској	 болници	 је	 био	 на	 функцији	 начелника	Одељења	 гинекологије,	 као	 и	шеф	Одсека	 за	
ендокринологију	и	стерилитет.

Био	 је	члан	Председништва	Гинеколошко-акушерске	секције	ДЛВ,	члан	Председништва	Гинеколошко-
акушерске	секције	СЛД,	члан	Председништва	Удружења	гинеколога	Југославије	за	стерилитет	и	фертилитет,	
од	Извршног	 већа	Војводине	 је	 био	именован	 за	 члана	Комисије	 за	 доделу	примаријата	 ,	 члан	жирија	 за	
доделу	признања	истакнутим	лекарима	Војводине.

За	собом	је	оставио	супругу		Ержебет,	ћерку		Наталију,	сина	Андреја,	два	унука.
Оставио	је	печат	као	изузетран	човек,	пријатељ,	колега	и	стручњак	којио	је	умногоме	допринео	развоју	

здравства. НЕКА МУ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА!



Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе - Бе - бе 
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Нашим	радницима:
●	 Др Соњи Кункин,	 доктору	 медицине	 и	 њеном	 супругу	 др Вањи Кункин,	 лекару	 на	
специјализацији	честитамо	рођење	ћерке!
● Јелени Ракита,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Драгану	честитамо	рођење	сина!
● Кристиану Мора,	 медицинском	 техничару	 и	 његовој	 супрузи	 Зорани	 честитамо	 рођење	
сина!
● Др Драгани Петромањанц,	лекару	на	специјализацији	и	њеном	супругу	Перици	честитамо	
рођење	сина!
●	 Драгици Радин,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Срђану	честитамо	рођење	ћерке!
● Ивани Пузић,	дипломираном	економисти	и	њеном	супругу	Горану	честитамо	рођење	сина!
●	 Дијани Стојић,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Марку	честитамо	рођење	ћерке!
● Марији Кралус,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Оскару	честитамо	рођење	сина!
●	 Ивану Данић,	раднику	обезбеђења	и	његовој	супрузи	Кристини	честитамо	рођење	ћерке!
● Сандри Рајчевић,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Борку Цветић	честитамо	рођење	
ћерке!
●	 Др Марији Кункин,	 доктору	 медицине	 и	 њеном	 супругу	 Бојану Вјештица	 честитамо	
рођење	ћерке!
● Браниславу Коровљев,	дипломираном	психологу	и	његовој	супрузи	Нели	честитамо	рођење	
сина!
● Сузани Теркељ,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Јовици Батаз,	медицинском	техничару	
честитамо	рођење	сина!
● Тамари Галетин,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Богдану	честитамо	рођење	сина!
● Др Јелени Козловачки Кукић,	 лекару	 на	 специјализацији	 и	њеном	 супругу	др Милану 
Кукић,	лекару	на	специјализацији	честитамо	рођење	сина!
● Др Петру Сурла,	лекару	на	специјализацији	и	његовој	супрузи	Невени	честитамо	рођење	
сина!
● Вањи Пандуров,	медицинској	сестри	и	њеном	супругу	Владимиру	честитамо	рођење	сина!
●	● Иренки Бабински,	 медицинској	 сестри	 и	 њеном	 супругу	 Јожефу	 честитамо	 рођење	
близанаца	–	две	ћерке!
●	 Наталији Стојановић,	 медицинској	 сестри	 и	 њеном	 супругу	 Горану	 честитамо	 рођење	
ћерке!


