
ОТВОРЕНО НЕУРОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ
У ОБ „Стефан Високи“. 29. 

Октобра свечано је  отворено не-
уролошко.Одељење се налази на 
трећем спрату болничке зграде, 
где је за ову намену адаптирано 

200 квадратних метара простора 
који је припадао физикалној ме-
дицини (која је измештена у нове 
просторије) и преуређењем сто-
тину квадрата Интерног одељења.

Адаптирани простор обухвата 
амбуланту, две болеснисчке собе, 
собу за дневну болницу – опсер-
вацију, лекарску собу и нова ку-
патила за пацијенте и особље.

До недавно се лечење неу-
ролошких болесника обавља-
ла на заједничком, неуроспи-
хијатријском одељењу, а од сада 
ће то бити засебна целина, која 
поседује 20 кревета. Комплетан 

простор неуролошког одељења 
чине амбуланта, две болесничке 
собе, соба за дневну болницу-оп-
сервацију, лекарска соба и нова 
купатила за пацијенте и особље.

На пригодној церемонији от-
варања, присутне је поздравио 
директор ОБ „Стефан Високи“, 
др Милан Бркић, 
који је између 
осталог рекао: 
„Присуствујемо 
моменту када у 
овој здравстве-
ној установи, која 
има педесет годи-
на другу тради-
цију, почиње да 
живи нова орга-
низациона једи-
ница, неурологија 

– која до сада није постојала као 
одвојена јединица. Могу слобод-
но да кажем да је церебро-вас-
куларна јединица била једна од 
црних тачака ове здравствене ус-
танове, а данас почињемо да ра-
димо у потпуно новом одељењу, 
које поседује 20 кревета, лекаре 
специјалисте, неурологе, па ће ле-
чење неуролошких пацијената од 
данас бити много квалитетније и 
много боље. Користим прилику 
да поздравим госте, представ-
нике општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка, и мислим 
да је крајње време да ове општи-
не схвате да имају додирну тачку, 
ако су икада имале икакве разми-
рице – да је ова установа разлог 
да две општине сарађују на много 
вишем нивоу, и да овој установи 
пруже још снажнију подршку, 
зато што је она заиста у служби 
и Смедеревске Паланке и Велике 
Плане.“      

Овај  пројекат, вредности три 
милиона динара, реализован је 
средствима Министарства здра-
вља у Влади Републике Србије.



СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА  
У ОБ „СТЕФАН ВИСОКИ“ 

Поводом Светског дана борбе 
против дијабетеса, у просторија-
ма будућег Ургентног центра у 
ОБ „Стефан Високи“ организо-
вано је бесплатно мерење нивоа 
шећера у крви и преглед промена 
на очном дну, као и кратка едука-
ција о превенцији, раном откри-
вању и праћењу ове болести – за 
све заинтересоване грађане.

„Сваке године, Удружење 
за борбу против дијабетеса и 
Општа болница „Стефан Висо-
ки“ праве неку акцију, поводм 14. 
новембра, Светског дана борбе 
против дијабетеса. Ове године 
циљ нам је да откријемо ризичне 
групе пацијената. У ову циљну 
групу спадају особе које немају 
шећерну болест, али су изложе-
не факторима ризика, као што 
су – гојазност или хипертензија, 
ако су пушачи или физички не-
активне особе. Када такве особе 
обаве одређене тестове, путем 
скрининга открићемо ко је од 
њих у непосредној опасности да 

у блиској будућности оболи од 
дијабетеса. Код ових пацијената 
открива се благо повећање нивоа 
шећера ујутру, пре него што су 
ишта појели. Они спадају у групу 
која показује интолеранције или 
у групу предијабетичара. Рана 
дијагностика је веома важна, зато 
што шећерна болест може да се 
спречи, да се заустави и да има 
добру контролу – каже др Радми-
ла Величковић, интерниста-ен-
докринолог ОБ „Стефан Високи“.

На значај раног откривања 
промена на очном дну особа које 
не знају да имају повишен шећер, 
или се неадекватно лече од ове 
болести, указао је др Живорад Јо-
вановић, офтамолог: „Врло често 
су прве промене које се запажају 
код људи који имају повишен 
шећер – промене на крвним судо-
вима очију. Главна компликација 
код дијабетеса су проблеми на 
крвним судовима, што је нарочи-
то изражено у органу вида. Ако 
се на време не уоче и не зауставе, 
ове промене могу бити такве да 
доводе до губитка вида. У офта-
молошкој ординацији тренутно 
је регистровано преко 600 дија-
бетичара“ – истакао је др Јовано-
вић.

Сви који су данас дошли на 
преглед код доктора Јовановића 
и докторке Величковић, од ових 
лекара и чланова њиховог меди-
цинског тима добили су савете о 
начину исхране, која код сваког 
лица које је у опасности да оболи 
од дијабетеса мора бити индиви-
дуално осмишљена.

Светски дан борбе против 
дијабетеса у ОБ „Стефан Високи“ 
био је одлично организован, од 
стране PR службе ове установе, и 
медијски адекватно презентован.

У ОКВИРУ КМЕ 
ТОКОМ ЈУНА 

ОДРЖАНА ДВА 
КУРСА

07. јуна 2012. године у ОБ 
“Стефан Високи” одржан је 
Курс на тему “Диабетес мели-
тус и компликације (микро и 
макроваскуларне)” на коме су 
говориле др Радмила Велич-
ковић, интерниста - ендокри-
нолог, прим. др Верица Ђорђе-
вић, интерниста-нефролог и 
др Зорица Божић, офталмолог, 
а 14. јуна 2012. године Курс на 
коме су о примени радиоталас-
не технологије у гинекологији 
и дерматовенерологији гово-
рили др Игор Јермић, лицен-
цирани едукатор радиоталасне 
хирургије и др сци. мед. прим. 
др Миломир Кражић, патолог.

ЗАХВАЉУЈУЋИ 
ДОНАЦИЈАМА

АДАПАТЦИЈА 100  
КВАДРАТА  

У ОБ“Стефан Високи“ је 
захваљујући донацији нашег 
суграђанина Вићентија Са-
вића, власника стоваришта 
„Савић“, адаптирано 60 ква-
драта на Интерном одељењу, 
односно терпијска соба и соба 
за пријем и опсервацију.

Терапијска и соба за пријем-
но на Интерном одељењу до-
биле нови под и потпуно и да-
леко лепши изглед. 



СЕПТЕМБАРСКА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

ДВА ПРЕДАВАЊА И КУРС
Током септембра месеца у ОБ 

„Стефан Високи“ одржана су два 
предавања и један курс на коме је 
медицинско особље прикупљало 
неопходне бодове за своје лицен-
це. 

Др Данијела Николић, спец 
педијатрије је 20. септембра 2012.
године говорила на тему „Страна 
тела у дисајним путевима“ . Пре-

давање је пратило 52 
лекара. „Природна и 
вештачка исхрана но-
ворођенчета“ тема је 
о којој је 25. септембра 
2012. године говорила 
сестра Мира Цвија-
новић. Њеном преда-
вању присуствовало 
је 208 медицинских се-
стара и техничара.

„Лекарска одговор-
ност – етички, кри-
вични и грађанско 
правни аспекти“ била 
је тема која је у оквиру 
домаћег Курса II катего-
рије у ОБ „Стефан Висо-
ки“, 26. септембра 2012. 
године окупила тим Лекарске 
коморе Србије, на челу са прим. 
др Татјаном Радосављевић, ди-
ректорком Лекарске коморе и др 
Бранком Радивојевићем председ-
ником Надзорног одбора Лекар-
ске коморе Србије. На поменуту 

тему су поред прим. др Татјане 
Радосављевић директорке Ле-
карске коморе Србије,  говорили 
Дејан Бабић, адвокат Лекарске 
коморе и доц. др Ђорђе Алим-
пијевић, спец. судске медицине. 

НА УЛАЗУ У БОЛНИЦУ  
АУТОМАТСКА, СЕНЗОРСКА, КЛИЗНА ВРАТА

ОБ „Стефан Високи“ од мар-
та месеца 2012. године, када су 
монтирана и постављена нова 
аутоматска сензорска врат,а има 
потпуно другачији изглед. Осим 
што остављају посебан утисак за 
све који улазе у болничку зграду, 
ова врата имају и друге бројне 
предности, као што су енергет-
ска ефикасност, односно уште-
да топлотне енергије брзим от-
варањем и затварањем, а осим 
тога - безконтактно отварање и 
затварање подиже ниво хигије-
низације. Све то иде у прилог 
континуираном подизању нивоу 
квалитета услуга, што је свакако 
неопходно у процесу акредита-
ције. 

Зaхваљујући бројним опција-
ма и специјалним функција-

ма, врата могу да се оптимално 
прилагоде различитим потреба-
ма потребама, каже Братислав 
Ђорђевић, шеф техничке службе 
и додаје да врата задовољавају 
све захтеве, по прописима, као и 
могућност додатног прикључења 
на аутоматску противпожарну 
централу као и контролу прола-
зака уз коришћење ИД картица. 
Имају акумулаторску батерију, 
тако да тако да функционишу и 
у случају нестанка електричне 
енергије нестанка, до 90 минута. 
Врата поседују механички дебло-
катор који омогућава деблокаду 
врата и њихово ручно отварање 
за случај опасности и евакуације. 
Имају и могућност механичког 
закључавања. Њихова вредност 
је 290 хиљада динара, а набавље-

на су сопственим средствима ОБ 
„Стефан Високи“. 

Нова улазна врата

Др Данијела Николић

Прим. др Татјана Радосављевић  
и др Бранко Радивојевић



РЕЗАЊЕМ СЛАВСКОГ КОЛАЧА У МАНАСТИРУ КОПОРИН И 
УРУЧИВАЊЕМ РЕШЕЊА ЗА ПРИЈЕМ У СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС 

17 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА - ОБЕЛЕЖЕНА 
КРСНА СЛАВА БОЛНИЦЕ

У среду 1. августа 2012. године, 
на дан када Српска Православна 
Црква празнује Светог Стефана 
Деспота Српског, у манастиру Ко-
порин, Његово Преосвештенство 
Епископ браничевски Господин 
Игњатије је у присуству свештен-
ства, манастирског сестринства и  
многобројних грађана, пререзао 
славске колаче, међу њима и бол-
нички славки колач. 

Истог дана је директор ОБ 
„Стефан Високи“ др Милан Бр-
кић у свом кабинету уручио 17 
решења за пријем у стални рад-
ни однос, медицинских сестара и 
техничара, лаборанта и физиоте-
рапеута. 

ЊЕГОВО ПРЕОСВЕШТЕНСТВО ЕПИСКОП ШУМАДИЈСКИ ГОСПОДИН 
ЈОВАН ОСВЕШТАО КРСТ ЗА ЦРКВУ У БОЛНИЧКОМ ПАРКУ

У недељу 8. јула 2012. године, 
Његово Преосвештенство Епис-
коп шумадијски Господин Јован 
у присуству свештенства јасенич-
ког намесништва, руководства и 

запослених у болници, архитекте 
и грађана паланачке општине, ос-
вештао је крст за цркву у болнич-
ком парку, посвећену Св. Деспо-
ту Стефану Лазаревићу.

У краћој беседи, Епископ шу-
мадијски Господин Јован истакао 
је значај овог крста као круне и 
украса нашег заједничког дела. 

Крст висине једног метра на-
прављеног од прохрома и наћи 
ће се на куполи новоизграђене 
цркве.


