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Реч уредника
Била је велика част, али и иза-

зов, радити на првом броју ин-
формативно-стручног билтена 
Здравственог центра Ужице. Бил-
тен је настао као резултат  сталног 
контакта са запосленима са једне 
стране, и пацијентима са друге 
стране. Током тих разговора  уви-
дели смо потребу за овакавим на-
чином информисања корисника, 
и радника Здравственог центра, 
јер најважније за све су  квалитет-
не и правовремене информације 
које билтен пружа.

Наша намера је да на попула-
ран начин, кроз сталне рубрике, 

тематске целине посвећене очу-
вању здравља, и најзначајније ве-
сти, представимо стандарде који 
се примењују, али и активности на 
развоју медицине златиборског 
округа.

Жеља  уредништва је да наши 
пацијенти добију правовремене 
информације како на доступан на-
чин могу доћи до медицинске ус-
луге код нас. Ако нашим суграђа-
нима промовишемо вредности и 
методе лечења, учинићемо  наше 
услуге доступнијим, а систем ле-
чења ефикаснијим и бољим, на 

задовољство наших корисника и  
пацијената.

Овим билтеном, смо хтели да 
запосленима наше установе  пред-
ставимо нова научна достигнућа 
у лечењу, истакнемо историјски 
развој медицине у нашем крају и 
јавности презентујемо наша дос-
тигнућа и успехе. 

Позивамо све читаоце билте-
на да нам пошаљу своје савете и 
сугестије како би наредни броје-
ви билтена били занимљивији, 
приступачнији и још бољи.

Др Владимир Стаменић
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Н а ј Н о в и ј е  в е с т и

Отварање ангио сале

Ужички дани 4-5.11.2011

Ужичка болница је у склопу републичког 
пројекта добила ангиографску салу. Ужице 
ће тако бити шести град ван Београда у коме 
ће се радити интервентне васкуларне проце-
дуре. Оваква сала ће грађанима нашег краја 
омогућити најсавременији начин лечења крв-
них судова, онакав какав је данас у пракси у 
највећим светским центрима.

У ангиосали изводи се низ дијагностичких и 
терапијских процедура. Коронарографија је ос-
новна дијагностичка метода. Она подразумева 
снимање крвних судова срца рентген апара-
том, уз помоћ контраста који се убризгава у 
крвни суд. У крвоток пацијента улази се преко 
препонске, или артерије на ручном зглобу. При 
томе се бележи проток крви у коронарним ар-
теријама и открива свако сужење на њима. 

Друга важна дијагностичка метода јесте 
мерење притисака у срчаним шупљинама  која 
нам помаже у одлуци о даљем лечењу срчаних 
мана. Током вентрикулографије убризгавамо 
контраст у срчане коморе и тиме вршимо њи-
хово рентегнско снимање. Ова метода нарочи-
то је значајна у праћењу такозване сегментне 
покретљивости леве коморе. Сваки срчани 
сегмент који има неадекватну покретљивост 
пати због недовољне прокрвљености.

Након спроведених дијагностичких проце-
дура доноси се одлука о оптималном лечењу 
болесника, било да се даље лечење завршава 
хируршком интервенцијом, медикаментном 
терапијом, или се наставак лечења спроводи 
интервентном процедуром у ангиосали, која 
подразумева балон дилатацију крвних су-
дова или имплантацију стентова. Уградњом 
стента на место сужења проширујемо крвни 
суд и омогућавамо адекватну исхрану срча-
ног мишића. Стентови, зову их опругице или 
федерчићи, од посебних су, врло квалитетних 

материјала. Неки од њих су обложени леком 
који спречава да дође до сужења на стенту и 
локално лече део крвног суда где су поставље-
ни. Стент у великом броју случајева одлаже 
или чак замењује хируршку интервенцију. 
Код оперисаних људи, ако постоји сужење бај 
паса, стентом може да се прошири сужено 
место. Тако се избегава нова операција. Ова-
кав начин лечења мање је трауматичан, али и 
нешто јефтинији од хируршке интервенције. За 
дан-два болесник иде кући и одмах је способан 
за рад. Битно је да болесници узимају лекове 
који спречавају згрушавање крви на стенту, а 
то су Аспирин и Клопидогрел. За обичне стен-
тове ова комбинована терапија се обавезно 
препоручује током месец дана, а за стентове 
обложене леком најмање шест месеци.

Превасходан циљ отварања ангиосале је 
збрињавање болесника са акутним инфарк-
том срца. Срчани инфаркт је у свом настајању 
подмукла болест. Може да се јави и из пуног 
здравља.Основно правило је не чекати дуго. 
Да би пацијент искористио „правило златног 
сата“ боље је да се јави лекару, па макар се ис-
поставило да му није ништа, него да се не јави 
на преглед па да му изумре велики део срчаног 
мишића, или да чак изненада умре. Познато је 
да је код чак 40% људи умрлих од акутног срча-
ног удара први симптом био изненадна срчана 
смрт. По европским стандардима, хитна помић 
требало би да дође за 8 минута од позива. Од 
настанка бола до момента када се започне 
процедура у ангиосали  не би требало да прође 
више од 90 до 120 мин. Ово је нарочито значајно 
за пацијенте који имају инфаркт  срца са такоз-
ваном СТ елевацијом која се види на ЕКГ-у. 

У основи  акутног инфаркта срца је потпуно 
запушење крвних судова срца. Брзина интер-
венције отклањања запушења значи и спа-

шавање већег дела срчаног мишића и тиме 
у дугорочном смислу побољшање  прогнозе 
наших болесника, што се тиче преживљавања 
и квалитета живота. Зато је у савременој кар-
диологији  једна од најцитиранијих реченица 
: „Време је миокард”. За овакве болеснике, 
савремена медицина за сада не познаје бољи 
начин лечења од такозване интервентне про-
цедуре која се спроводи у сали за катетериза-
цију срца и која најбрже и најуспешније отвара 
крвни суд и спашава срчани мишић од уми-
рања. Наши болесници то драгоцено време гу-
били су  у транспорту до медицинских центара  
у којима се овакве интервенције могу извести. 

Интервентна кардиологија долази у помоћ 
у „минут до 12“, онда када минути пресуђују о 
животу или смрти, здрављу или инвалидности. 
Интервентним процедурама лекари окрећу то-
чак судбине у корист пацијента.

Отварањем ангиосале употпунићемо наше 
капацитете и још једном показати да ужичка 
болница функционише по свим стандардима  
модерне медицинске праксе.

Ове године се по 42. пут одржава стручни  
састанак лекара Златиборског округа, под на-
зивом „Ужички дани”. 

Први дан је планирано одржавање Симпо-
зијума под називом „Новине у дечијој и адулт-
ној медицини”- у сали Народног позоришта у  
Ужицу у 13 сати, са  предавачима:

- Стент оф лифе, Академик Миодраг Ос-
тојић

- Урођене срчане мане, од феталног до ад-
ултног доба, Проф. др Ида Јовановић

- Репродукција код гојазних, Проф. др Алек-
сандар Љубић 

- Флексибилна бронхоскопија у неонатал-
ном узрасту, Проф. др  Предраг Минић

- Транскатетерска корекција урођених срча-
них мана, Доц. др Милан Ђукић

- Место магнетне резонанце срца у савре-
меној дијагностици болести срца, Мр сци. мед. 
Тамара Илишић.

Други дан је планирано одржавање Сим-
позијума под називом „Савремени принципи 
терапије и дијагностике везикоуретерног ре-
флукса код деце” у сали за семинаре Об Ужице 
у 10 сати, са предавачима:

- Везикоуретерни рефлукс, ожиљне проме-
не паренхима бубрега  и дугорочне последице, 
Проф. др Радован Богдановић

- Радиолошки аспекти везикоуретерског 
рефлукса, Доц. др Жељко Смољанић

- Везикоуретерни рефлукс - хируршки ас-
пект и лечење, Доц. др Зоран Радојичић.
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Вођење здравственог центра је  <
један одговоран и захтеван посао којим се 
Ви бавите. Да ли нам можете рећи шта 
су Ваше тренутне преокупације, шта је 
оно актуелно чиме се бавите?

- Имајући у виду затечено стање и тренут-
ну финансијску ситуацију и дуговања према 
добављачима, основни задатак менаџмента 
Здравственог центра је да обезбеди што ко-
ректније снабдевање лековима и санитетским 
материјалом, као и личне дохотке запослени-
ма. Свакодневно су присутне претње за утужи-
вања због постојећих дуговања, као и дужине 
отплате, због чега смо у сталним преговорима 
са добављачима да одржимо систем функцио-
нисања Здравственог центра.

Претпостављамо да сте упозна- <
ти како овако велика установа функцио-
нише, и какве су могућности да се развија. 
Да ли нам можете рећи какви су Ваши 
планови у пословању за неко будуће вре-
ме?

- Одлуком Министарства здравља од де-
цембра 2010. године, Здравствени центар је 
орочен до краја 2013. године. До тада ће доћи 
до раздруживања и одвајања организационих 
јединица. Тренутно је са Домом здравља Прибој 
у току деобни биланс. Најаве из Министарства 
су да ће се интензивирати процеси одвајања 
домова здравља, при чему ће помоћ пружи-
ти и Министарство здравља. Настојаћемо да 
Општа болница Ужице као највећа установа у 
систему Здравственог центра јача структурно 
и кадровски. 

Да ли се те конкретне могућности  <
за развој Здравственог центра могу оче-
кивати у будућности?

- И у претходном периоду ЗЦ је пратио све 
токове развоја савремене медицине, тако 
да се може очекивати да се тај тренд настави 
и у будућности. У плану је и отварање Високе 
медицинске школе у оквиру Високе пословно-
техничке школе у Ужицу. 

Колико наш Здравствени центар  <
има запослених радника? Каква је њихова 
квалификациона структура и да ли има-
те податке да ли смо ми по том питању 
усаглашени са земљама Европске уније? 

- У Здравственом центру је запослено око 
4500 радника, од чега око 3500 медицинског 
особља. Једино број запослених немедицин-
ских радника, којих је око 1000, није у складу 
са стандардима Европске уније.

Суочени сте са бројним пробле- <
мима у функционисању овако велике ин-
ституције какав је Здравствени центар. 
Шта можете издвојити као најактуел-
нији и тренутно најважнији проблем који 
имате у послу?

- Као што сам већ рекао, тренутно најваж-
нији проблем је обезбеђивање лекова и сани-
тетског материјала за нормално функциони-
сање и пружање здравствених услуга нашим 
пацијентима, имајући у виду тешку финансијс-
ку ситуацију у друштву уопште.

Свесни  чињенице о штедњи, пре- <
тпостављамо да све раднике Здравстве-
ног центра интересује и има ли назнака о 
повећању зарада радницима здравстве-
них установа? Можемо ли очекивати  њи-
хово повећање у скорије време?

- Према пројектованом буџету Владе Репу-
блике Србије предвиђено је повећање личних 
доходака корисницима буџетских средстава 
од 7,5% у току 2011. Повећање од 5,5% је већ 
учињено у априлу, а очекивана корекција ок-
тобарских зарада је 2%. 

Посредник између Вас, као дирек- <
тора Центра, и радника Здравственог 
центра, је синдикат здравствених рад-
ника.  Какав однос имате са представни-
цима синдиката? Јесте ли и ви члан син-
дикалне организације?

- У Здравственом центру функционише 
више синдиката. У претходном периоду имао 
сам више него коректну сарадњу са свим син-
дикатима. Морам напоменути да имају апсо-
лутно разумевање за потезе и активности које 

је менаџмент у овом периоду предузимао. 
Иначе, члан сам два синдиката. 

Врло је битан однос лекара и здрав- <
ствених радника и пацијената са друге 
стране. У последње време имамо опречне 
вести о овом питању, многи пацијенти 
истичу да су задовољни радом здравс-
твене службе, али има и оних који нису. 
Како планирате да побољшате здравс-
твене услуге са једне стране и допринесте 
бољитку односа лекар-пацијент, на обо-
страно задовољство, надамо се? 

- Један од битних циљева мог рада је да се 
поврати пољуљано поверење између лекара и 
пацијента. За све ове године највећи број ле-
кара обавља свој посао максимално коректно, 
у складу са етичким принципима. Спорадичне 
су притужбе пацијената на коректност у раду 
појединих лекара. Свесни смо чињенице да ту 
постоје и објективни и субјективни проблеми. 

Здравствени центар и Општа болница Ужи-
це су се развијали у техничком смислу, али то 
у неким сегментима није било праћено одго-
варајућом кадровском потпором. Све то утиче 
на то да пацијенти имају примедбе на дужину 
чекања на неке прегледе и дијагностичке 
процедуре. Лоша материјална ситуација и 
наслеђено финансијско стање отежава нам да 
из сопствених средстава платимо прековре-
мени рад како бисмо смањили листе чекања, 
и на тај начин поправили квалитет и повећали 
задовољство пацијената.

Многе занима и каква ће бити поли- <
тика запошљавања следећих пар година? 
Шта нам о томе можете рећи, као и да ли 
има дефицитарних кадрова  и који кадро-
ви су у питању?

- У наредном периоду, према најавама из 
Министарства, политика запошљавања ће 
бити рестриктивна. Очекују се нови нормати-
ви, а Здравствени центар ће се придржавати 
зацртане политике Министарства, водећи ра ч-
уна о структури запослених за дужи временски 
период. На дефицитарним гранама, као што 
су анестезија и радиологија, већ су одобрене 
специјализације за неколико лекара, а то ћемо 
учинити и у наредном периоду, у складу са пот-
ребама.

и Н т е Р в ј У

Др Милош Божовић
Решењем ресорног министра здравља господина Зорана Станковића, за директора 
Здравственог центра Ужице,  именован је Милош Божовић, специјалиста 
максилофацијалне хирургије, с којим разговарамо о текућим проблемима са којима се 
суочава као водећи човек ЗЦ Ужице.
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Служба за унутрашње болести
У богатој историји Ужица 26. јуна 1853. године, из намере српске вла-

де да у сваком окружном месту успостави једну болницу, удружујући 
срце и знање, основана је Ужицка болница.

Подстрек за отварање болнице дао је својим поклоном од педесетак 
цесарских дуката, тада врло успешни свештеник, Хаџи Сава Трифуно-
вић, из Стапара. Ужичка општина отворила је ову установу у делу града 
који се данас зове Царина, дајући за њене потребе једну од својих грађе-
вина - бившу механу.

Као први окружни физикус помиње се др Милош Танажевић. Ок-
ружна болница формирана је 1880. године са 30 болесничких кревета и 
те године лечила 192 болесника са укупно 5.405 болесничких дана (28,15 
дана по болеснику).

О болничком трошку лечена су 123 болесника, а о свом 69. Болница 
је од лечења књижила приходе 740,22 динара.

Окружна болница у Крчаговоу завршена је 1922. године. 

Од оснивања болнице, у почетку као део за унутрашње болести 
функционише интерно одељење. Од почетка Интерно одељење стално 
ради на свом стручном, кадровском и техничком унапређењу.

На интерном одељењу раде 24 лекара, од којих је 14 субспецијали-
ста, 5 специјалиста и 5 специјализаната. Као и 85 медицинских сестара 
од којих је 5 са вишом стручном спремом. Високообразовани и средњи 
кадар је константни организатор и учесник едукативних семинара у 
праћењу новина у медицини.

Данас Интерно одељење има амбулантни део где се обављају сви 
специјалистички и субспецијалистички прегледи у оквиру интерне ме-

дицине, према унапред заказаним терминима. Годишње се у амбулан-
ти обави 4.056 прегледа, и стационарни део са 130 постеља са 30.411 
бројем болесничких дана. У Интерном одељењу је развијена служба са 
7 субспецијалистичких одсека алергологија, ендокринологија пулмоло-
гија, хематологија реуматологија гастоентерологија и кардиологија са 
114 постеља. У састав интерног одељења улазе коронарна јединица са 7 
постеља и интернистичка интензивна нега са 5 постеља. Искориштеност 
постеља  75 %. 

И у наредном времену се планира праћење и увођење савремених 
дијагностички терапијских процедура у складу са савременим светским 
трендовима.
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Први  материјални докази о медицинској и хирушкој делатности у 
овиим крајевима везани су за средњовековни метох Мажићи у долини 
Лима близу Прибоја. У овом, једном од најстаријих српских манастира 
(Светог Георгија) који је изгледа саграђен још у IX веку су, при археолош-
ким истраживањима откривени остаци болниче зграде, међу којима и 
хирушки инструменти, остаци намештаја за боравак болесника и остаци 
средстава за расвету. Ови послењи су необичне лепоте изграђени од сту-
деничком мермера са стопама у виду лављих шапа (Темпларски ред?). 
У манастирској крипти су пронађени људски остаци са трепанским отво-
рима на костима лобање. Ови отвири су понегде доста уски и са прилич-
ним каусом, што говори о дуготрјном преживљавању након изведених 
трепанација.

Пропаст Српске државе је много погоршала здравствене прилике 
свуда па и Ужичком крају. Неке организоване здравствене заштите није 
могло бити, осим ако се ту не може убројати и нередовни долазак не-
колицине турских хећима из Чачка. Ни одласком Турака ова служба се 
није могла развијати, највише без одговарајућег кадра. Први лекари су 
били странци. Најчешће су долазили у току епидемија заразних болести 
или ратова. 

Одласком Турака здравствена делатност је у граду, као у целој др-
жави уосталом, дошла у надлежност видара,ранара и травара, или још 
горе видовњака, врачара и пророка. Права је реткост била да су понеки 
од њих били вични некој врсти лечења. Такав пример је извесни Авдија 
Мулануркић који је живео у првој половини IX века, човек веома вешт 
лечењу костолома, уганућа, исчашења, отворених површинских рана и 
„сагорели“. Дуго је био и затворски лекар иако нема никаквих података 
о његовим квалификацијама, нити где их је стекао. 

Први стални лекар у Ужицу био је Георгиј Рибаков (1802-1848). 
Медицину је завршио у Санкт Петерсбургу код професора Сибоард-а. 
Службовао је у више места у Србији, од којих је Ужицу био у два наврата. 
У писмима писаним Књазу Милошу жали се на много надрилекара који 
му сметају и потешкоћа које има у лечењу колере и френге (сифилис). 
Занимљив му је један опис лечења френге од стране надрилекара: „Не 
само да га излечити није умео но га је својим отровним медицинама до 
тога довео да су му доњи нерви и части од тајна уда поодпадали и за 
женску да више способан ние“. Прилично млад Георгиј Рибаков се раз-
болео, пензионисан и отишао у Београд где је и умро. 

Хатишерифом (1830.год.) одобрена је градња болница па је у Ужицу 
први „јавни шпитаљ“ отворен у једној напуштеној механи 1832.год. Та 
зграда се и данас налази у насељу Царине. 1845.године, међу првима 
у Европи, Кнежевина Србија доноси закон о чувању народног здравља. 
Његове поједине одредбе су унесене у сличне законе о здрављу Аустрије 
и Шведске. Прва одредба овог закона је била да се ни један динар на-
мењен здравственој делатности не може потрошити било где друго.

Болница је често премештана. Друга локација је била код старог мо-
ста на Царини у згради из које је предходно исељен куплерај. Овде је 
имала један простор „за луде”, чији су прозори били заштићени решет-
кама. Ретки лекари и оскудан санитетски кадар су и даље били велики 
проблем. Краће или дуже, са мање или више успеха помињу се Слове-
нац из Тирола, бечки ђаки France Bihele, Чех Kazimir Mošoci, прашки 
студент из Галиције, Немац Adolf Bisch...

Када је 1876.год почео Српско-турски рат у Мокрој Гори је наред-
бом министарства војног отворена војна болница која је касније пре-
мештена у Ужице. О рањеницима и болесницима је бринуо Heinrich 
Morgenstern, па касније Eugen Lewit (OPERATEUR UND ARZLISHEN CHEF 
DER HOSPITALS IN UZICA). Ратно искуство је одредило и формирање сталне 
ратне болнице Ужицу. Њени управници су били А. Бекер, Д. Богдански 
и С. Сибер. О закону Књаза Михаила „У стројству Министарства војног“ 
су ускоро исте такве болнице  формиране у Ивањици и Пожеги. Први по-
датак о набавци хирушких инструмената потиче из 1871.год, а следећи 
из 1899.год, када су у фабрици хирушких инструмената H. Reinera из 

Беча набављени хирушки 
инструменти и прибор у 
вредности  221,5 форинти. 
У истој набавци је био и сет 
инструмената за медицин-
ске обдукције. Иза ових 
набавки следе извештаји о 
натколеној ампутацији екс-
тремитета због инфекцијом 
компликоване устрелине, 
затим угриза бесног пса који 
је компликован беснилом 
од којег је пацијент умро, 
а родбина тужила болни-
цу суду ради обештећења. 
Следи такође извештај 
„herniotomija lege artis“, 
после које је пацијент „као 
здрав одпуштен кући“. 

Овакве, и ратне и мирнодопске прилике су указивале на потребу 
сталног присуства хирурга Ужицу , па је стипендију добио после много 
перипетија Станоје Пантовић, тадашњи лекар округа рачанског. Од-
бијајући његову молбу, министар му је рекао: „Какво одлажење у Беч, 
какво специјално изучавање хирургије? Ми међу нашим сељацима 
имамо довољно хирурга који умеју да наместе угануте зглобове да лече 
преломе костију и рана. Да видите нашег жандарма каква он чуда чини, 
ниједан му бечки професор није раван.“

Станоје Пантовић је гимназију учио у Ужицу и Београду, а мед.сту-
дије у Грацу. 1903.год. је почео а 1907. год. је завршио специјализацију 
хирургије у Прагу код проф. Захарницког. 1910. год бива постављен за 
шефа хир.одељења у Зајечару, а 1925 год. због неког неспоразума одла-

зи у Београд где је у близини Славије отворио свој познати санаторијум. 
Умро је 1946.године. 

Иначе, прва хир. интервенција у Ужицу је урађена 29.12.1884.год. 
Урађена је ампутација десне надлактице због тумора. Убрзо иза тога 
су обновљени и комплетирани хир. инструменти након чега следе 
извештаји о херниектомији (S. Rozenfeld, 1884.) и спленектомији (H. 
Klinger, 1889.). Поред ове регуларне праксе било је и случајева лажног 
представљања: извесни Алекса Михајловић се око 1890.год. предста-
вљао као хирург. Пошто није имао Еснафско писмо убрзо је откривен, 
ухапшен и кажњен. 

Развој хирургије Пише: др Чедомир Газдић

Војна болница у Могрој Гори, српско-турски рат 1876. године
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Вредне податке садржи књига 
Окружног физикуса (нека врста 
надзорника здравствене делат-
носи) у округу ужичком, Алексе 
Стојковића, „Народно здравље 
у округу ужичком“ у коме постоје 
веома интересантни подаци о 
узорцима повређивања:

- Изгоретине 13, пушчане по-
вреде 12, вешање 5, утопљење 4, 
удар грома 2, ујед свиње 1, смрзо-
тине 1, удар палог стабла 1.

Лаких повреда наводи 242 од 
чега тупим предметима 233, а 
оштрим оруђем и оружјем 21. 
Морталитет је износио 3 пацијен-

та. Сваки је узрок смрти  верификован обдукцијом. Обдукција је тада 
била законска обавеза. У књизи  такође стоји податак да је те године 
урађено 28 обдукција а као узроци смрти се најчешће наводе: перитони-
тис, „трауматски тетанус”, последице рака појединих органа. 

1922.године завршена је градња градске болнице у Ужицу у пред-
грађу Крчагово. Ту су формирана 3 одсека: хирушки, гинеколошко-
акушерски и интерни. За шефа хирушког одељења је  постављен руски 
белоемигрант Николај Николајевич Мокин, бивши први асистент 
Сергеја Ивановича Спасокукотског на Унивезитету у Саратову.

Након њега хирушким одељењем су руководили:
- Војислав Поповић, студент Универзитета у Лиону и асистент на 

тамошњој хирушкој клиници (1925-1930)
- Теодор Божин, доцент Универзитета у Хајделбергу и човек који је 

међу првима ставио шав на рану срца, што је публиковано у јапанској 
хир. литератури (1929-1931.)

- Александар Брачинац, 1932-1943.
- Мирко Чернич, проф. урологије на ВМА (1941.)
- Борислав Љесковац, 1944.-1946.

- Гаврило Петровић, први асистент хир. клинике у Стразбуру ( 
1944-1948.)

- Стојан Новаковић, шеф хир.одељења Опште државне болнице у 
Београду (1952-1954)

- Нико Миљанић, проф.анатомије и хирургије на медицинском фа-
култету у Београду (1952-1957)

- Ђорђе Џуфић, асистент анатомије (1952- 1954)
- Милан Херцог, 1955-1957.
- Милош Милићевић, најбољи студент загребачког свеучилишта 

(1958-1989)

У времену кад је начелник био Др Милош Милићевић одпочело 
је систематско школовање хирушког кадра за поједине секторе хи-
рургије: дечија, пластично-реконструктивна, васкуларна, дигестивна 
и остале. Велики утицај на развој хирургије у Ужицу имало је такође 
и учешће хирурга из др. установа (З.Герзић, Б.Радевић и др.) као 
и организацијом бројним стручним састанака хирушке секције са 
иностраним учешћем (Hirochi Akyiano, Luigi Bonavina, Mladen 
Štulkofer и остали) као и организација XII конгреса хирурга Југосла-
вије (Златибор, Мај 1998.године).

ИнструментиНиколај Николајевич

Изглед операционе сале данас
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Ужичка болница је данас као донацију јапанске Амбасаде и народа 
Јапана добила још један вредан апарат. Ради се о мамографу вредности 
око 70.000 евра.

Донацију је уручио други секретар јапанске Амбасаде у Београду 
господин Noriaki Abe и представник јапанске Агенције за међународну 
сарадњу „Balkan office“ господин Yohei Takahashi.

Наша установа до сада није имала овакав апарат, те ће ова донација 
значајно допринети побољшању дијагностике и лечења тумора дојке.

Донација народа 
Јапана

Испорука рачунарске опреме за болницу

Тренутна инвестициона дешавања

ЗЦ Ужице - ОБ Ужице, 24.06.2011. Испорука рачунарске опреме за 20 
болница у Србији у оквиру пројекта Министарства здравља „Развој здрав-
ства Србије – додатно финансирање“, који се финансира  из кредита Светске 
банке, је у току. 

Општој болници Ужице испоручује се рачунарска опрема најновије гене-
рације - 228  персоналних рачунара, 121 штампач, 8 сервера, 12 бар читача, 
20 читача картица,4 бар код штампача) у вредности од 105 000 евра. 

За Општу болницу у Ужицу обезбеђена је и локална информатичка 
мрежа (LAN i wireless) у вредности од 90.000 евра, и болнички софтвер 
у вредности од 100 000 евра. Дакле, укупно за информатизацију болни-
це у Ужицу (хардвер, софтвер, LAN i wireless) у оквиру пројекта Развој 
здравства Србије улаже се око 300.000 евра. 

Активности Министарства здравља које се спроводе на информатиза-
цији система здравствене заштите Србије у складу су са стратешким оп-
редељењем дефинисаним у документу е-Здравље2015 (Програм рада, раз-
воја и организације интегрисаног информационог здравственог система).

Значајну корист од информатизације има ће пацијенти, јер ће се 
сви подаци о његовом здравственом стању налазити на једном месту. 
Здравственим радницима (лекарима и сестрама) биће омогућено да 
лако приступе подацима који су од значаја за процес лечења, а истовре-
мено се сигурности и безбедности података, као и заштити приватности 
пацијената посвећује велика пажња. Интегрисани информациони сис-
тем здравства се развија у складу са стандардима ISO 27000.

У ОБ Ужице, реализација пројекта је у фази која обезбеђује несмета-
но увођење комплетне  локалне мреже - LAN i wireless. Обезбеђени су 
сви технички предуслови, завршена сервер сала, одређене све кључне 
тачке у свих 19 објеката - на свим одељењима, чије делегирање опре-
дељује јасан пројектни задатак. Завршетак послова на изградњи мреже 
се очекује почетком децембра. Након тога следује едукација свих за-
послених за коришћење апликативног софтвера које ће бити обавезно и 
где се очекује висока заинтересованост и учешће у комплетном процесу 
обуке.  

 Пројект менаџер ЗЦ Ужице
 Дипл.инг.Дејан Милосављевић

Посета др Дубравке 
Шарановић 

Помоћник министра здравља Републике Србије, др Дубравка Шара-
новић, посетила је 29. септембра 2011. Здравствени центар у Ужицу. Она 
је том приликом разговарала са руководством Здравственог центра, 
одржала радни састанак са руководиоцима организационих јединица 
ЗЦ и начелницима и главним сестрама служби у Општој болници Ужице, 
а потом обишла ангиосалу, Службу дијализе, Пријемно-ургентну службу, 
Неурологију, Интерно и Педијатрију.

У разговору са руководством размотрена је актуелна ситуација у 
Здравственом центру и правци будућег развоја.

У оквиру програма Министарства здравља 
Републике Србије „Учешће у финансирању из-
градње и опремања здравствених установа“, 
Пројекат „Изградња и опремање здравствених 
установа у државној својини, чији је оснивач 
Република Србија“, одобрено је 7,5 милиона 
динара за реконструкцију крова амбуланти у 

Општој болници Ужице, која је у току, затим три 
милиона динара за набавку санитетског вози-
ла за Дом здравља у Ариљу и по 3,6 милиона 
За дијализу у ОБ Прибој и ДЗ Сјеница.

Такође, у оквиру Пројеката „Подршка спро-
вођењу Националног програма кардиолошке 
здравствене заштите“  и „Неинвазивна дијаг-

ностика срчаних исхемијских и валвуларних 
обољења и унапређења лечења КВБ“, одобре-
на су средства у износу 4,185 милиона динара 
за набавку ултразвучног апарата за ахокарди-
ографију и опреме за ергометрију за ОБ Ужице 
– истурено одељење ОБ Нова Варош. 

Директор ОБ Ужице др Бошко Ристановић 
прима донацију од Господина Noriaki Abe
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Генетичко 
саветовалиште

Поштоване колеге овим желимо да Вас обавестимо о отварању Ге-
нетичког саветовалишта у Општој болници Ужице. Саветовалиште ће се 
одвијати једном месечно на одељењу гинекологије и  акушерства. У ок-
виру генетичког саветовалишта појединци или чланови породице могу 
да добију све адекватне информације о наследним обољењима, начину 
њиховог наслеђивања као и ризику за поново јављање тог обољења у 
анализираној фамилији. 

Добар  пример сарадње Здравственог це н тра, ЈКП Биоктош и Нацио-
налне службе за запошљавање Филијала Ужице је релизација пројекта 
ЈАВНИ РАДОВИ 2011, на којима се ангажују особе са инвалидитетом.

На пројекту  уређења и одржавања зелених површина у болничком 
кругу, који траје 6 месеци, ангажовано је пет особа са инвалидитетом и 
представник ЈКП Биоктош - вођа програма дипл.инг.пејзажне архитек-
туре Гордана Филиповић.

Рад на уређењу зелених површина обухвата: генерално чишћење 
зелених површина, пешачких стаза и платоа у кругу Опште болнице 
Ужице; генерално чишћење шибља, садња, заливање, плевљење, око-
павање и прихрањивање сезонског цвећа, декоративног  шибља и пе-
рена; уклањање и одвожење отпада са зелених површина; постављање 
жардињера и садња декоративног шибља; прекопавање зелених повр-
шина са нивелисањем терена и сетву траве.

Завршетак пројекта је у децембру 2011. године.
Пројект менаџер ЗЦ Ужице

 Дипл.инг.мен.Дејан Милосављевић

в е с т и  и з  з Д Ра в с т в е Н о г  ц е Н т Ра

Јавни радови

Нови дигитални рентген
ЗЦ Ужице добио савремени дигитални 
рендген домаће производње

У Здравственом центру Ужице апарат је 
званично пустио у рад директор Здравственог 
центра Ужице др Милош Божовић, зајед-
но са директором Опште болнице Ужице, др 
Бошком Ристановићем уз присуство број-
них високих званица.

Дигитални рентген је универзални мотори-
зовани дигитални радиографски уређај најно-
вије генерације пројектован за широк спектар 
општих и специјалистичких потреба у дијагно-
стици. Својим напредним перформансама са 
програмираним позиционирањем зрачника 
и дигиталног флет панела величине 43x43цм 
омогућава ефикасно и флексибилно снимање 
свих анатомија ходајућих и лежећих пацијена-
та. Директна дигитална аквизиција са значајно 
мањим дозама од филма и оптимално подеше-
ним обрадама аутоматски производи кристал-
но јасни приказ сваке жељене анатомије, док 
јединствена системска конзола аутоматски кон-
тролише све компоненте и омогућава непрева-
зиђену једноставност и лакоћу рада на систему.

Дигитални ренген Висион У подразумева 
одељење без потрошног материјала, папира и 
филма, док је уштеда у времену од скоро 50% 
само од елиминације развијања филма, што 
директно утиче на оптерећење и квалитет жи-
вота запослених на тим одељењима. Емисија 
јонизујућег зрачења дигиталној уређаја, мања 
је од 30 до 50% и у односу на филм има значајан 
утицај на побољшање квалитета животне сре-
дине посебно у медицинским институцијама.

Компанија Висарис је основана 2003 у Бео-
граду удруживањем знања и ентузијазма мла-
дих људи који су своје образовање и искуство 
стечено у иностранству одлучили да примене 
у Србији развијајући најсавременија техно-
лошка решења у медицинској дијагностици. 
Предузеће је јединствено не само у Србији 
већ и на целом простору југоисточне Европе са 
програмом развоја, пројектовањем и израдом 
решења у области дигиталне радиологије и 
медицинског имиџинга. Компанија запошља-
ва тренутно 35 људи и планира да запосли јос 
30 у наредном периоду. До 2011 године Виса-
рис има успешно изведених преко 30 комер-

цијалних инсталација, чиме је постала лидер у 
дигиталној радиологији на територији Србије. 
Висарисови системи налазе се и у Немачкој, 
Швајцарској и Јужноафричкој Републици.

Обезбеђен кардиомобил
На иницијативу академика проф. др Миодрага Остојића, у акцији 

кардиолога Опште болнице у Ужицу и Привредне коморе Златиборског 
округа, уз финансијску помоћ најистакнутијих привредника нашег реги-
она, а нарочито г-дина Василија Мићића из „Путева“ Ужице, обезбеђен 
је кардиомобил за потребе збрињавања најтежих кардиолошких болес-
ника, односно њихово превођење у терцијарне здравтсвене установе. 
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У склопу акције Битка за бебе Фонда Б92 за донацију 100 инкубатора 
за болнице у Србији, данас су учешће узели и ученици Основне школе 
„Краљ Петар II“ из Ужица.

Иницијатива је кренула од Савета родитеља школе, а већина учени-
ка волонтера који су учествовали у акцији је и сама прве дане живота 
провела у инкубаторима у ужичкој болници.

С обзиром да се у Општој болници Ужице роди преко 1 600 беба го-
дишње, а да око петина буде смештена у инкубаторе, донација је преко 
потребна. За сада, Служба неонатологије располаже са 24 инкубатора 
старости између 14 и 30 година, а осим деце из овог краја збрињава и 
децу из породилишта у Прибоју, Пријепољу, Сјеници, а у неким случаје-
вима и из Вишеграда и осталих градова у окружењу.

У оквиру ове акције ужичка Неонатологија је већ добила један инку-
батор као донацију Yubmes banke из Београда.

У акцији  „Битка за бебе” ФК Јединство Путеви, град Ужице, Палисад, 
Јединство и Водовод обезбедили су средства за набавку још једног ин-
кубатора за Неонатологију ужичке болнице.

в е с т и  и з  з Д Ра в с т в е Н о г  ц е Н т Ра

Дом здравља „Евелина Хаверфилд” из Бајине Баште обележио је 30. 
Септембра 2011. године Светски дан срца. Акцији су се придружили: Цр-
вени крст из Бајине Баште, са својим волонтерима који су делили бро-
шуре превентивног карактера, деца из вртића „Невен” изложбом својих 
цртежа и акцијом цртања по тротоарима, млађе категорије фудбалера 
ФК „Слоге” показним вежбама, Удружење дијабетичара, које је мерило 
вредности  шећера у крви заинтересованим грађанима, и ОШ „Рајак Па-
вићевић” јавним часом физичког васпитања на градском тргу. Акцијом 
је обухваћено преко 350 грађана, којима је измерен крвни притисак или 
ниво шећера у крви.

Дом здравља из Бајине Баште обележио 
Светски дан срца

Ужице подржало 
битку за бебе

Обележена 
сестринска слава

Медицинске сестре и здравстве-
ни техничари Интерног одељења  
обележили су дан сестринске славе 
Свете Петке, заштитнице жена, све-
титељке која је помагала болеснима 
и сиромашнима.

Света Петка као једна од највећих 
мисионарки хришћанске вере по-
штује се у целом православном све-
ту, а на поклоњење њеним светим 
моштима које почивају у Јашију, 
у Румунији, долазе и припадници 
других религија верујући у њену 
исцелитељску моћ. 

Лекарска слава 
Свети Врачеви 

У Здравственом центру Ужице 14. новембра обележиће се лекарска 
слава Свети Врачеви. Централно освећење славског жита и сечење слав-
ског колача ће бити обављено у просторијама Здравственог центра, а у 
домовима здравља у региону према седишту.
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14.новембар-Дан борбе 
против шећерне болести Пише: др Сузана Ђуровић

ендокринолог

Шећерна болест је хронична, незапаљен-
ска, метаболичка болест која настаје као по-
следица апсолутног или релативног недостатка 
инсулина или његовог неадекватног дејства. 
Основна лабораторијска карактеристика боле-
сти је повећана концентрација шећера у крви 
што доводи до низа других метаболичких про-
мена. Шећерна болест је болест стара колико 
и људски век. Први записи о болести потичу 
3500 године уназад и забележени су на старо-
египатском папирусу. Прва експериментална 
изучавања и откривање улоге бета ћелије у 
панкреасу датирају од краја 19. века. Прелом-
на година је 1921. када је од стране Бантинга 
и Беста откривен инсулин, а следеће године 
започета и његова примена. Годинама иза 
тога развија се производња иснулина почев од 
оних животињског порекла, хуманих и данас 
савремених-инсулинских аналога.

У питању је најчешће хронично незапаљен-
ско обољење које је прогресивно и доживот-
но. Према саопштењу СЗО од 2006. године од 
шећерне болести је боловало 170 милиона 
људи у свету. Инциденца је у сталном порасту 
па се процењује да ће до 2030. године овај 
број бити удвостручен. У Србији је у исто време 
било оболелих око 500.000 људи (што је 6,7% 
популације), такође са тенденцијом сталног 
пораста. Сматра се да 36% болесника није ни 
дијагностиковано имајући у виду чињеницу 
да су симптоми болести често подмукли и не-
препознатљиви. Такође је око 10 % становника 
са оштећеним метаболизмом глиукозе који 
се манифестује само благо повишеним гли-
кемијама наште (ИФГ) или након оптерећења 
глукозом (ИГТ) што све заједно увећава  гру-
пу будућих дијабетичара. Шећерна болест је 
пети  водећи узрок смртности, а на годишњем 
нивоу у Србији умире приближно 2500 особа. 
Стварни број је и много већи имајући у виду да 
многи дијабетичари умиру од компликација: 
инфаркта срца, шлога или бубрежне слабости.

Најчеши облици шећерне болести, а пре-
ма етиопатогенези су: шећерна болест тип 1 и 
шећерна болест тип 2. 

Шећерна болест тип 1 се јавља код млађих 
особа, обично до 30г, нагло настаје. У основи 
има аутоимуни дестуктивни процес уништа-
вања бета ћелије код генетски предиспонира-
них особа који доводи до апсолутног недос-
татка инсулина. У лечењу у ових болесника 
неопходан је инсулин. 

Шећерна болест типа 2 је карактеристич-
на за особе старије животне доби, а у основи 
је релативни недостатак иснулина узрокован 
смањеном функцијом бета ћелије или неа-
декватно дејство инсулина, а због инсулинске 
резистениције. За настанак ове болести поред 

генских фактора значајну улогу има седетерни 
начин живота, а нарочито гојазност, посебно 
висцерална абдоминална.Гестацијски дијабе-
тес је облик болести који се јавља у трудноћи 
и дијагностикује се од 24-26. недеље труд-
ноће. Присутан је у 2-5% трудница и обично 
се повлачи 6 недеља иза порођаја. Ипак, код 
20-50% ових жена се у каснијем животном 
добу развија шећрна болест типа 2. Трудноћа 
са шећерном болести  је високо ризична и 
захтева интензивну контролу и лечење. Ређи 
облици шећерне болести су: болести изазва-
не генским дефектом на бета ћелији, генски 
условљена резистенција на иснулин, болести 
панкреаса, најчешће цистична фибриоза, хор-
монални поремећаји, болести изазване ток-
сичним дејством хемикалија и неких лекова.

Компликације шећрне болести су честе и 
водећи су узрок морбидитета и морталитета 
код ових болесника. Промене су на малим и 
великим крвим судовима. Микроваскуларне 
комликације су: неуропатија, ретинопатија и 
нефропатија, а макроваскуларне комплика-
ције су: кардиоваскуларне, цереброваскулар-
не као и промене на крвним судовима доњих 
ектремитета. Шећерна болест је водећи узрок 
слепила, четвртина свих дијализираних болес-
ника су дијабетичари, петина ампутиарних бо-
лесника су дијабетичари, а кардиоваскуларни 
догађаији су 2-4 пута чешћи код дијабетичара 
тако да ови болесници у просеку живе 8-10 год.
краће. Лечење ових болесника троши 10-15% 
здравственог динара.

Лечење шећерне болести заснива се на ра-
ционалном приступу чији је циљ спречавање 
настанка компликација. Основни задатак је 
одржавање приближно нормалне вредности 
гликемија пре и после јела, постизање задо-
вољавајућег липидног статуса, као и оптимал-
не тензије. То се постиже спровођењем већ 
утврђеног тријаса мера: адекватног режима 
исхране, узимањем одговарајућих лекова и 
свакодневном физичком активности. Бројне 
студије до сада су показале да се оптималном 
гликорегулацијом могу сперчити или успорити 
компликације на крвним судовима. Примена 
лекова зависи од версте шећерне болести.Код 
дијебатичара типа 1 инсулинска терапија је до-
животна и може се спроводити конвенционал-
ним режимом или интензификованом тера-
пијом - ПЕНом или пумпом. Инсулинска пумпа 
омогућава 24сатно, аутоматско убризгавање 
инсулина у ткиво, али није аутоматска у смислу 
да може сама да одреди дозу инсулина већ се 
доза одређује у скалду са инструкцијама лека-
ра. Сам апарат је у облику пејџера и тежак је 
мање од 100гр. Показало се да је пумпа до сада 
најидеалнији вид контроле шећерне болести 
јер омогућава оптималну гликорегулацију 

и нормалан живот пацијента. Дијабетичари 
типа 2 лече се таблетама (сулфонилуреом, биг-
ванидима, ГЛП агонистима), инсулином или 
комбинацијом инсулина и таблета. Уколико су 
гојазни неопходна је и редукција телесне тежи-
не. Свакодневна физичка активност (ходање) 
у најкраћем трајању од 30-60мин. дневно, 
омогућава допунски успех у терапији

Превенција је нарочито значајна у шећерној 
болести типа 2 у раном откривању фактора ри-
зика за обољевање. Факотри ризика су: поро-
дична анамнеза, гојазност (БМИ већи од 27кг/
м2), старост (већа од 45год.), раније присутни 
поремећај у метаболизму глукозе, подаци о 
гестацијском дијабетесу, хипертензија (већа 
од 140/90ммХг), хиперлипидемија (ХДЛ мањи 
од 0,9ммол/л, и ТГ већи од 2,8ммол/л), ПЦОС.
Различите студије су показале да се најбољи 
резултати добијају комбинацијом индивиду-
ално подешене дијете и повећане контроли-
сане физичке активности као и отклањањем 
фактора ризика.

На Генералној скупштини УН 20.12.2006.г је 
усвојена Резолуција о дијабетесу. Први пут је 
једна незаразна болест означена као глобални 
проблем. Све државе света су позване да ство-
ре националну политику превенције и лечења 
као и бригу за болеснике од шећерне болести, 
а у складу са степеном развијености система 
здарвствене заштите са циљем да се повећа 
општа свест о болести као и сагледају хумане, 
социјалне и економске последице ове болести.
Светски дан борбе против шећерне болести је 
14.новембар и уврштен је у званични кален-
дар УН и обележава се у свим земљама света.
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Изабрани лекар
Законом о здравственом осигурању дефи-

нисано је право на избор лекара у Дому здра-
вља на подручју матичне филијале или на под-
ручју пребивалишта, односно боравишта.

Лекар се бира из области: опште медицине, 
педијатрије, гинекологије и стоматологије.

Лекар се бира са списка изабраних лекара 
који је истакнут у дому здравља и бира се на 
период од једне календарске године, од дана 
избора до 31.12. текуће године. 

По избору лекара са списка, при првој посе-
ти попуните и потпишете образац изјаве о из-
бору. Изјава о изабраном лекару се продужава 
аутоматски сваке календарске године осим ако 
не дате изјаву о промени изабраног лекара.

Ако је осигураников изабрани лекар при-
времено одсутан, због коришћења годишњег 
одмора, боловања, службеног пута, обављања 
специјализације и друго, дом здравља је у оба-
вези да обезбеди лекара који привремено за-
мењује његовог изабраног лекара.

Осигураници имају право да промене иза-
браног лекара по истеку календарске године, 
без навођења разлога промене. 

Особе незадовољне својим изабраним, или 
лекаром који им је додељен као замена, могу 
захтевати промену изабраног лекара и пре ис-
тека календарске године, али, у изјави морају 
да наведу разлог промене.

Права пацијената
- доступност здравствене заштите
- обавештеност
- слободан избор
- приватност и поверљивост информација
- самоодлучивање и пристанак
- увид у медицинску документацију
- тајност података
- пристанак на медицински оглед
- приговор
- накнаду штете
- обавештавање јавности 

Заштитник права пацијената
Сваки пацијент има право на доступну 

здравствену заштиту у складу са здравстве-
ним стањем.

У поступку остваривања здравствене 
заш тите сваки пацијент има право на једнак 
приступ здравственој служби – без дискри-
минације у односу на финансијске могућности, 
место становања, врсту обољења или време 
приступа здравственој служби.

Права пацијента су ближе дефинисана Зако-
ном о здравственој заштити и Законом о здрав-
ственом осигурању као и релевантним подза-
конским актима који су доступни на интернет 
презентацији Министарства здравља РС.

Право на приговор једно је од права па-
цијента предвиђено Законом о здравственој 
заштити. Ово право пружа пацијенту могућ-
ност да на нивоу здравствене установе изрази 
своје незадовољство или некоректно пона-
шање здравственог радника, те да уз помоћ 
заштитника пацијентових права реши про-
блем и оствари своје право из области здравс-
твене заштите и здравственог осигурања.

Само пацијент који је упознат са својим 
правима може активно да учествује у свом ле-
чењу, да сачува самопоштовање, оптимизам и 
веру у оздрављење.

Пацијенти који сматрају да је повређено 
или угрожено њихово законом гарантовано 
право могу се обратити писменим путем или 
усмено на записник заштитнику пацијентових 
права.

Заштитник пацијентових права је надле-
жан за давање правних савета, решавање 
евентуалних неспоразума и оцену основаности 
поднетог приговора.

Заштитник пацијентових права након 
утврђивања чињеничног стања наведених у 
приговору одговара подносиоцу пријаве у року 
од 8 дана од дана подношења пријаве.

Одговор мора бити јасан и образложен 
и мора садржати одговоре на све наводе из 
приговора. Потребно је да одговор садржи и 
мишљење о основаности приговора.

У зависности од врсте основаног пригово-
ра, одговор може поред наведеног, садржати: 
извињење пацијенту због некоректног пона-
шања здравственог радника, правни савет, 
упутство подносиоцу приговора како даље да 
поступа да би се остварило његово право.

Пацијент који је незадовољан одговором 
заштитника пацијентових права може се об-
ратити даље Здравственом инспектору за 
Златиборски управни округ или Министарству 
здравља РС.

Уколико пацијент сматра да је у току њего-
вог лечења или лечења члана породице дошло 
до стручне грешке, такав приговор не може 
разматрати заштитник пацијентових права јер 
то није у његовој надлежности.

У том случају пацијент се може писме-
ним путем обратити директору ОЈ, директору 
Здравственог центра Ужице, Здравственом 
инспектору за Златиборски управни округ или 
директно Министарству здравља РС.

Здравствени радник који руководи про-
цесом рада и заштитник пацијентових права 
треба да успоставе добру комуникацију са па-
цијентом који им се обратио, покажу разуме-
вање, стрпљивост, добронамерност и спрем-
ност за проналажање одговарајућег решења у 
вези са насталим проблемом.

Напомене:
Анонимни приговори се не евидентирају
Приговор подноси пацијент или члан њего-

ве породице
Предмет приговора тј. разлог за његово 

подношење мора бити прецизан у погледу             
врсте, времена, места и лица на које се приго-
вор односи.

Листа чекања
У условима рада са ограниченим фи-

нансијским средствима, карактеристичних 
за скоро све системе здравствене заштите 
у свету, за медицинске процедуре и интер-
венције које су скупе, формирају се Листе 
чекања. Овде можете наћи одговоре на 
нека уобичајена питања која ће вам помоћи 
да се информишете о листама чекања.

ШТА Је ЛИСТА ЧекАњА? <
Начин којим се обезбеђује правичност 

при пружању здравствених услуга. Листе 
чекања користе се у многим земљама код 
различитих процедура. У нашој земљи, 
Листе чекања се користе за следеће меди-
цинске интервенције и процедуре које нису 
хитне: компјутеризована томографија (ЦТ) 
главе, врата и кичменог стуба, магнетна 
резонанција (МР) главе, врата и кичменог 
стуба, за дијагностичку коронарографију 
и/или катетеризацију срца, за реваскула-
ризацију миокарда, за уградњу трајног 
вештачког срца (ТВЕС) и кардиовертер де-
фибрилатора (ИЦД), за имплантацију веш-
тачких валвула, за уграђивање графтова од 
вештачког материјала и ендоваскуларних 
графт-протеза, за уградњу ендопротеза 
кука и колена, уградњу остеосинтетског 
материјала и инструменталну сегменталну 
корекцију деформитета кичменог стуба 
код деце, офталмолошке интервенције 
операције катаракте и уградње сочива.

ЗБОГ ЧеГА? <
• Да би се под једнаким условима и рав-

ноправно обезбедила потребна здравстве-
на услуга и рационално користила располо-
жива средства.

• Да би се увео ред у пружању горе наве-
дених услуга.

кАкО? <
Након процене доктора да Вам је нека 

од ових процедура неопходна, евиденти-
рају се Ваши лични и здравствени подаци, 
на основу којих се одређује место на листи 
чекања.

Једино Ви можете да видите своје место 
на Листи чекања !!! (како би се заштитила 
ваша приватност, што смо дужни да по-
штујемо по закону)

Ваше место на Листи можете видети 
у здравственој установи где се обавља 
здравствена услуга на коју чекате, или про-
вером на интернет страници Републичког 
завода за здравствено осигурање, Београд, 
преко заштићеног јединственог матичног 
броја грађана из личне карте (ЈМБГ) чијих 
су првих седам и последња цифра видљи-
ве. Самог себе идентификујете упоређујући 
видљиве цифре са одговарајућим цифрама 
у свом ЈМБГ.


