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ПОТПИСАН УГОВОР О КУПОВИНИ
ТРИ АНГИО САЛЕ У ВОЈВОДИНИ
Управа за капитална улагања АП Војводине и компанија “Siemens Healthcare” из
Београда, потписале су 10.05.02017.године Уговор о набавци три ангио-сале у вредности
од 138,15 милиона динара, које ће у наредних 90 дана бити испоручене општим
болницама у Суботици, Сомбору и Зрењанину.
Уговор су потписали директор Управе за капитална улагања АП Војводине
Недељко Ковачевић и овлашћени представници „Siemens Healthcare” д.о.о. Београд,
директорка Маријана Ђорђевић и технички директор Јован Радовановић, у присуству
председника Покрајинске владе Игора Мировића, покрајинског секретара здравство доц.
др Зорана Гојковића и директора болница у које ће бити испоручене ангио-сале.
Набавка три нове ангио-сале представља један од најзначајнијих помака у
обезбеђивању услова за квалитетнију здравствену заштиту у Војводини, јер ангио-сале
које су веома важне када је реч о санацији последица обољења од кардиоваскуларних
болести, тренутно постоје само у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине.
Пацијенти из Зрењанина, Суботице и Сомбора који имају проблема са инфарктом
миокарда и другим болестима крвних судова, морали су да стигну до Института у
Сремској Каменици да би били адекватно лечени. Сада ће ту врсту здравствене неге
имати у својим градовима. Овим потезом ће у Војводини бити испоштован европски
стандард, који подразумева да на 300 000 становника иде једна сала за катетеризацију.
То ће у пракси значити адекватнију, бољу и квалитетнију дијагностику и
збрињавање пацијената са срчаним обољењима у овим деловима Војводине, што је
огроман успех за здравство у Војводини и у целој нашој земљи.
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ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОПРАВКУ ЦТ АПАРАТА
У складу са утврђеним приоритетима улагања у здравство, Покрајинска влада је
на седници одржаној 05.05.2017. године одлучила да Општој болници „Ђорђе Јоановић”
Зрењанин усмери 11.520.000,00 динара за трошкове поправке ЦТ апарата, како би овај
скенер
поново
био
оспособљен
за
преглед
пацијената.
Апарат је у Општој болници Зрењанин у функцији од 24.06.2008. године, на њему
се месечно обави око 670 услуга. До квара је дошло 03.04.2017. године.
До поправке апарата, хитна стања се збрињавају по договору са институтима
(Центар за радиологију Клиничког центра Војводине у Новом Саду, Институт за
онкологију Војводине у Сремској Каменици), тако да је та област покривена. Лежеће
пацијенте транспортујемо и у Општу болницу у Суботици.
Упут за одложену (нехитну) ЦТ дијагностику у другу здравствену установу,
истог или вишег нивоа здравствене заштите даје изабрани лекар Дома здравља на основу
мишљења лекара специјалисте. Упут је потребно оверити у филијали Републичког
фонда за здравствено осигурање.

ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ФИНАНСИРАЊА У ЗДРАВСТВУ
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН – ПИЛОТ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
Република Србија добила је од Међународне банке за обнову и развој зајам у
износу од 29,1 милиона евра за реализацију „Другог пројекта развоја здравства Србије“,
који је почео у мају 2015. и трајаће до септембра 2019. Циљ Пројекта је унапређење
система здравствене заштите у области финансирања, ефикасне набавке лекова и
медицинских средстава, квалитета здравствене заштите и контроле незаразних болести
које представљају највеће оптерећење за систем здравствене заштите, а тиме и друштво.
У оквиру компоненте унапређења финансирања у систему здравствене заштите биће
пружена подршка реформама усмереним на унапређење система финансирања на нивоу
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примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите од стране Републичког фонда за
здравствено осигурање. Конкретно, биће финансирана техничка помоћ, обука и набавка
добара потребних за унапређење извештавања здравствених установа по систему
дијагностички сродних група (ДСГ) и унапређење капитационе формуле.
Селекција пилот болница за симулацију и увођење система ДСГ је извршена на основу
критеријума који укључују: ниво здравствене заштите установе, специфичност типа
услуга, географске и демографске карактеристике, досадашње ангажовање у
активностима везаним за ДСГ, анализу квалитета извештавања у складу са ДСГ
системом.
У складу са овим критеријумима, Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је
изабрана као представник адекватног примера за пилот здравствену установу.
Активности ће се спроводити континуирано у временском периоду од седам месеци,
почевши од јуна 2017 године, укључујући и припремне активности које подразумевају
спровођење анализе постојећих хардверских и софтверских капацитета, обуке и
едукације, у циљу унапређења целокупног процеса имплементације система ДСГ.
У Општој болници Зрењанин је формиран тим на челу са др Владимиром Арбутиновим,
помоћником директора за медицинке послове, образовање и научно истраживачки рад, а
до сада су одржана 3 едукативна скупа.

ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА
У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН

У Општој болници “Ђорђе Јоановић” Зрењанин оснива се Центар за жртве
сексуалног насиља. У току је опремање просторије у којој ће се налазити Центар, мада
се може рећи да је већ кренуо са радом. Ово је само део Пројекта који предвиђа
повезивање институција и организација за помоћ женама, жртвама насиља.
Носилац пројекта “Заустави – Заштити - Помози –
Снажнији институционални одговор на родно засновано
насиље у Аутономној покрајини Војводини“ је
Покрајински секретаријат за здравство који је прошле
године у сарадњи са Центром за подршку женама из
Кикинде започео низ активности на унапређењу
институционалног поступања према жртвама насиља.
Реч је о активностима у области здравства, социјалне
заштите, полиције и правосуђа, како би се на родно
засновано
насиље
деловало
интегрисаним
и
координираним одговором институција у Војводини. Пројекат финансира Поверенички
фонд Уједињених нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама и
доноси веома важне новине у препознавању, заустављању, заштити и помоћи жртвама
родно заснованог насиља од стране целокупног друштва на територији Војводине.
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У последњих десет година у Србији је у породичном насиљу убијено 328 жена, а
у 2016. години убијене су 33 жене. Колико је насиље учестало, говори и податак да је у
2015. години пријављено 18.746 случајева насиља, а у већини случајева реч је о
партнерском насиљу.
У оквиру Пројекта ће, по први пут у региону, у Општој болници “ Ђорђе Јоановић” у
Зрењанину и на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у
Новом Саду, почети да раде пилот центри за жртве сексуалног насиља. Центри за жртве
сексуалног насиља пружаће здравствену, правну, психосоцијалну и саветодавнотерапијску
помоћ
и
подршку
женама,
жртвама
насиља.
Искуства у раду пилот центара послужиће као модел при успостављању рада осталих
центара, планираних у још пет градова Војводине, Суботици, Сомбору, Кикинди, Вршцу
и Сремској Митровици, до краја 2018. године.
У току трајања Пројекта, обукама ће бити обухваћено више од 1800 лекара,
медицинских сестара, психолога и социјалних радника, као и професионалаца из
области полиције и правосуђа за боље препознавање и пружање помоћи женама и
девојкама са искуством родно-заснованог и посебно сексуалног насиља.
Много је насиља, и оног непријављеног, укључујући и сексуално насиље и злостављање.
Овим пројектом се покушава да се смањи број случајева насиља и то тако што се прво
прави мрежа институција и организација, а осим здравствених установа ту су још
полиција, тужилаштво и центри за социјални рад. Поред формирања мреже
организација, радиће се и на подизању свести грађана и бољем информисању.
У Општој болници Зрењанин је до сада одржано пет едукативних скупова.
Оформљен је тим, на челу са Др Милицом Поучки, специјалистом гинекологије. Центар
је место на којем ће се жена примати, прегледати, обрађивати. Суштина је да се
починиоци што пре открију и процесуирају.

УВОЂЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН
Општа болница „Ђорђе Јоановић“ је добила одобрења за увођење следећих нових
технологија:
-

Реваскуларизациона процедура оперативног лечења са циркулаторним тегобама,
Континуирана терапија заменом бубрежне функције,
Катетеризација срца – сала за катетеризацију
Мултипараметарска агрегација тромбоцита из пуне крви,

Очекује се решење захтева за следеће технологије:
-

Ендопротеза колена,
Стрес-ехо кардиографија
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ПОТРЕБА ЗА ЗАНАВЉАЊЕМ КАДРА
Од доношења Измена Закона о буџетском систему Општа болница „Ђорђе Јоановић“
Зрењанин упутила је (заједно са ПРМ Обрасцем за април месец 2017. године) 41 ПРМ
образац Министарству здравља Републике Србије и исказала потребу за попуњавањем
следећих радних места: 17 здравствених стручних спрема (15 лекара, једног
диплпмираног фармацеута и једног молекуларног биолога), 6 здравствених виших
стручних спрема (пет виших медицинских сестара-техничара и један радиолошки
техничар), 22 здравствене средње стручне спреме, 5 техничких радних места средње
стручне спреме и 13 техничких нижих стручних спрема, што укупно чини 63 радна
места.
Наставља се тренд повећања броја радника са захтевом за неплаћено одсуство. Тренутно
је 20 запослених на неплаћеном одсуству. Уколико се овај тренд настави може
представљати проблем у организацији рада и несметаног функционисања појединих
организационих јединица.

НАЦИОНАЛНА МЕДИЦИНСКА ПЛАТФОРМА ЗА
ПРЕВЕНТИВУ И ДИЈАГНОСТИКУ
Општа болница “Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је обухваћена пројектом Министарства
здравља Републике Србије који се односи на успостављање националне медицинске
платформе за превентиву и дијагностику, која подразумева:
- Повезивање установа у Националну медицинску платформу за превентиву и
дијагностику,
- Информациони систем Портал пацијент/доктор,
- Систем за архивирање, дистрибуцију и обраду слике (ПАКС дат центар),
- Административно-радиолошки Информациони систем (РИС)
Овим ће се повезати у функционалну целину (мрежу) сви мамографи, све
здравствене установе обухваћене пројектом, те подржати читање мамо прегледа и
обезбедити вишесмерна електронска комуникација између свих учесника у
информационом систему уз коришћење највиших стандарда у обезбеђењу пуне
функционалности и заштите податка.
У предстојећем периоду извршиће се повезивање наше установе, као и обука за
коришћење ове платформе.
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА СЕКЦИЈА ДЛВ-СЛД
ОДРЖАНА У ЗРЕЊАНИНУ
Дерматовенеролошко одељење Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је
било домаћин Стручног састанка Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД, која је
одржана 24.03.2017. године у великој сали хотела „Војводина“, на тему „Биолошка
терапија у дерматологији“.
Доц. др Зоран Голушин, управник Клинике за кожно венеричне болести
Клиничког центра Војводине и председник Дерматовенеролошке секције Српског
лекарског друштва је изразио велико задовољство што се ова секција чији је организатор
Друштво лекара Војводине после низа година измешта из Новог Сада у овакву средину
са значајним бројем дерматолога.

Доц. др Голушин је истакао да је Дерматовенеролошка секција, као најстарија
секција Српског лекарског друштва, која је недавно прославила 90 година постојања
поклонила свим државним дерматовенеролошким установама у Србији књигу
„Дерматологија“, аутора Проф.др Ђорђија Карадаглића и сарадника. Тим потезом
Секција је желела не само да обележи годишњицу постојања, него и да помогне
колегама у свакодневном раду са пацијентима. Књигу је писало преко 160 лекара,
углавном из Србије, има близу три хиљаде страна и садржи све најважније што
дерматовенерологу треба у свакодневном раду. Књига је подељена у 80 установа широм
Србије у којима раде чланови Српског лекарског друштва.
Дерматовенеролошка секција броји преко 300 лекара специјалиста, сваке године
организује стручне и едукативне скупове из области кожних и полних болести.
У уводном делу присутне су поздравили Прим.др Роса Јелачић, руководилац
Сектора интернистичкиох грана медицине Опште болнице Зрењанин и др Ненад
Врањеш, председник Секције Друштва лекара Војводине.

7

Свечану атмосферу су својим наступом улепшали Бојана Ђурић – ученица 1.
разреда Средње музичке школе Зрењанин коју је на клавиру пратила професорка
Музичке школе Марта Ронто.
У стручном делу састанка je присуствовао еминентни стручњак, познат и признат у
Европи, директор Дерматолошке клинике у Сегедину са богатим искуством у примени
биолошке терапије у дерматологији - др Лајос Кеменy, a презентована су следећа
предавања:
1. Biological treatments in Dermatology – Prof.dr Lajos Kemeny, Department of
Dermatology and Allergology University of Szeged, Hungary
2. Side effects of biological treatnents – Prof.dr Lajos Kemeny, Department of
Dermatology and Allergology University of Szeged, Hungary
3. Laugler-Hunziker syndrome; приказ случаја – Др Драгана Дујин Бајат, Општа
болница Зрењанин
4. Дисеминована суперфицијална порокератотза; приказ случаја – Др Гордана
Ђурић, Општа болница Зрењанин
5. Акутна генерализована пустилоза (AGEP); приказ случаја – Др Јасмина Секулић,
Општа болница Зрењанин
6. Контактна уртикарија изазвана целером; приказ случаја – Др Матилд Чеке,
Општа болница Зрењанин
7. Терапија псоријазе, наша искуства у биолошкој терапији; приказ случаја –
Проф.др Зорица Гајинов, КЦВ-Клиника за кожне и венеричне болести, Нови Сад
8. Фотопротекција- заштита од сунца – Др Бојана Спасић, Клинички центар
Војводине

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА
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Међународни дан медицинских сестара и техничара обележен је у Зрењанину 12.
маја Свечаном академијом у Народном позоришту, у организацији Савеза здравствених
радника Зрењанин.
Великом броју присутних медицинских сестара и техничара Региона и гостима
обратила се председница Савеза здравствених радника Зрењанин, Ђурдјица Шљапић,
након ње присутне је поздравио заменик градоначелника, Саша Сантовац. Презентована
је тема: „Савремено сестринство-сестринска документација и сестринске дијагнозе“.
На Свечаној академији додељена су и Посебна признања, Повеље и Сребрни
знаци медицинским сестрама и техничарима који су својим радом заслужили ово
ласкаво признање.
У склопу манифестације организован је и културно-уметнички програм
припремљен са ученицима Медицинске школе из Зрењанина, Удружењем жена
„Граднулички бисери“ као и КУД „ГИК Банат“ из Зрењанина.

Посебна признања су уручена: Општој болници “Ђорђе Јоановић” Зрењанин,
Дому здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, Дому здравља Житиште, Одељењу
неурологије Опште болнице “Ђорђе Јоановић” Зрењанин.
Повеље су уручене следећим медицинским сестрама и техничарима Опште
Болнице: Душанка Тркља, Јасмина Енгел, Слађана Кнежевић, Властимир Јовановић,
Тереза Керчов, Далибор Сладојевић, Биљана Грујић, Сања Цвејанов; Завода за јавно
здравље: Александар Белић; ДЗ Српска Црња: Славица Бувач; ДЗ Нови Бечеј:
Златинка Шијачић, Татјана Штефкић; ДЗ Зрењанин: Ерика Остојић, Нела Урековић,
Ивана Голушин, Слободан Станић, Весна Станић, Омер Зукорлић, Горан Спасић;
Бања Русанда: Ивана Ђурић, Сузана Нешић, Драгана Решин, Ивона Тришић;
Специј.болница за плућне болести: Милица Ваш; Медицинска школа: Весна
Витомир- наставник здравствене неге, Јелена Гађан- ученица
Носиоци сребрног знака су: Клара Шмит, Дом за смештај душевно оболелих лица”Св
Василе Острошки” Нови Бечеј; Милица Масал, Дом здравља Зрењанин; Мирјана
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Стаменић, Дом здравља Зрењанин; Предраг Болорин, Специјална болница за
рехабилитацију Русанда Меленци

РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВОЂЕНИ У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКОГ
ОДСЕКА У ПРВИХ 6 МЕСЕЦИ 2017.год.
1. Зграда Интерно II спрат – Неурологија - део 100,00m2
Одвајање простора администрације, преграђивање, кречење зидова и плафона,
фарбање радијатора, врата, ормана, купатило за пацијенте, санација 4 терасе
(хидроизолација, постављање керамике, одвода, санација зидова и кречење)
2. Зграда Интерно IV спрат – Онкологија 390,00m2
Кречење и фарбање целог одељења: кречење зидова и плафона, фарбање врата и
ормана. Материјал и радови су обезбеђени из донације.
3. Зграда Интерно V спрат – Гастроентерологија 390,00m2
Кречење и фарбање целог одељења: кречење зидова и плафона, фарбање врата,
ормана и радијатора.
4. Зграда Интерно V спрат – Реуматологија део 12.00m2
Санација 2 санитарна чвора: замена инсталација водовода и канализације,
обијање и постављање нових зидних керамичких плочица
6. Зграда Педијатрије I спрат – део 162,00m2
9 болесничких соба и 2 ходника: уградња новог пода (P=162,00m2 ) – вредност
радова је изнела 416.000,00 динара, а из донација је обезбеђено390.000,00дин,
замена дотрајале инсталације водовода и канализациј у поду и зиду, демонтажа
труле иверице и замена пласт мет плочама, у току је замена инсталација, керамике
и санитарија у купатилу
Приземље: ходник испред субспецијалистичких амбуланти, кречење зидова и
плафона, фарбање врата, ормана
7. Нова болница – Ортопедија цело одељење – 598,00m2
Израда и постављање заштите зидова у свим болесничким собама, кречење
зидова. Материјал и радови су обезбеђени из донације, преправка простора за
медицинске сестре.
8. Вешерница – 30,00m2
Набављен је нови ваљак за пеглање веша средствима добијених од Покрајинског
секретеријата за здравство
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израда електро и парне инсталације за повезивање новог ваљка, постављање
подних керамичких плочица у простору где се пресељава преса и ходнику испред
гардероба.
9. Болнички круг
Набавка 23 нове саднице дрвећа из донације.Ррадници Техничке службе су
засадили саднице и брину о њиховом одржавању.
10. Болнички круг
Санација великих хаварија на инсталацији водоводне мреже на 3 локације (код
зграде Интерног одељења, Вешераја и зграде Техничке службе).
Од октобра 2016.године Техничка служба је преузела одржавање болничког круга
запошљавањем 4 радника и набавком опреме за одржавање.
( косачица за траву и остали алати)
Техничка служба је преузела ситне грађевинске радове априла 2017.године
запошљавањем зидара-керамичара, осим за послове који захтевају тешку механизацију.
Из извештаја арх. Љиљане Гогић и дипл.инг.ел. Драгана Дукића

ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗ ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Удружење "Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК" je на основу јавног позива који је
објављен почетком фебруара 2017. године спровело бодовање пристиглих предлога
пројеката за финансирање пројеката у циљу унапређења животног окружења грађана.
Обезбеђана су средства у укупном износу од
229.099,00 динара за накнаду трошкова
(рефундацију трошкова) куповине:
Украсног вишегодишњег садног материјала
(дрвеће, жбуње, перене). Средства за ову намену
могу користити сви носиоци пројеката.
- Садница воћака за подизање мањег воћњака.
Средства за ову намену могу користити једино основне и средње шкoлe.
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На Јавни конкурс је пристигао велики број
пријава, а међу 9 изабраних је и Општа
болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, којој је
припало 23.400,00 динара, a саднице које су
набављене већ красе болнички круг.

Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе- Бе

Нашим радницима:



Мирјани Даутовић, медицинској сестри и њеном супругу Марку, честитамо
рођење ћерке!
Јелени Видовић, медицинској сестри и њеном супругу Радету честитамо
рођење ћерке!
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Ени Трифунац, медицинској сестри и њеном супругу Александру
Цветановићу, медицинском техничару четитамо рођење сина!
Ивани Вујанић, медицинској сестри и њеном супругу Момчилу честитамо
рођење сина!
Татјани Tатић, медицинској сестри и њеном супругу Зорану честитамо
рођење ћерке!
Јовану Стефанову, медицинском техничару, и његовој супрузи Дијани
честитамо рођење сина!
Марини Милић, медицинској сестри и њеном супругу Стевану честитамо
рођење ћерке!
Бојани Младеновић, вишем лаборанту, и њеном супругу Владимиру Мертелу
честитамо рођење сина!
Наташи Босанац, спремачици и њеном супругу Милану Пупавац честитамо
рођење ћерке!
Атини Стевановић, медицинској сестри и њеном супругу Игору, медицинском
техничару честитамо рођење сина!
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