
БИТКА ЗА БЕБЕ У ПАЛАНЦИ
ОБ Стефан Високи, 22. фебруар 2013.

У организацији Фонда В 92, а 
у склопу акције „Битка за бебе“, 
породилишту Опште болни-
це „Стефан Високи“ поклоњена 
су два инкубатора. Ови уређаји 
су пре извесног времена   ин-
сталирани, а данас су Општу 
болницу посетили дародавци, 
представници фонда В 92, клади-
онице „Моцарт“, Атељеа 212 и Ту-
ристичке организације Београда.
Глумац Атељеа 2012, Све-
тислав Гонцић, залепио је 
препознатљиву налепницу   
Акције, а директор Опште бол-
нице, др Милан Бркић је даро-
давцима уручио захвалнице:
„Инкубатори које смо до сада 
имали су толико стари, да се у 
једном тренутку поставило пи-
тање – како да их поправљамо.   
Сви сервисери којима смо се об-
раћали више нису имали дело-

ве за те апарате. Утолико нас је 
веома обрадовало када смо чули 
да ћемо у склопу акције Фонда 
В 92 добити два нова инкубато-

ра.   На тај начин пружена нам је 
нада да се, после свих страшних 
ствари које нам се годинама до-
гађају, види нека светла тачка на 
хоризонту. Не остаје ми ништа 
друго него да се од свег срца зах-
валим, у име суграђана из две 
општине, Смедеревске Паланке 
и Велике Плане – свим људима 
који су учествовали у овој дона-
цији, пре свега Фонду Б 92, али 
и кладионици „Моцарт“, Атељеу 
212 и Туристичкој организацији 
Београда“ – рекао је др Бркић.
Светислав Гонцић, глумац 
Атељеа 212, који је приликом да-
нашње посете предсатвљао и Ту-
ристичку организацију Београда, 
подсетио је да су средства за један 
од инкубатора сакупљена током 
новогодишње акције Улица отво-
реног срца: „Ово је прилика да се 

захвалимо свим грађанима који 
су учествовали у нашој акцији. 
Имамо много несигурних ства-
ри у животу, али две ствари би 
морале да буду сигурне – здрав-
ство и школство. Ова акција, коју 
спроводи Фонд В 92 на веома ја-
сан и недвосмислен начин  пружа 
поруку,   да треба бринути о бу-
дућности ове земље, и мислим  да 
томе сви треба да се придружимо“.
„Компанија  Моцарт  има дугу 
традицију хуманитарног рада и 
подизања квалитета живота у ло-
калним заједницама. Ово је један 
од пет инкубатора, колико смо 
даровали током акције Фонда В 
92. Веома смо захвални Фонду 
што је покренуо овако значајну 
акцију“   - рекао је Зоран Пукач, 
представник Кладионице „Моца-
рт“, напомињујући да ће се Клади-

 



оница укључити и у нову акцију 
Фонда, „Битку за породилишта“.
У име Фонда Б 92 новинарима 

се обратила Александра 
Берић, истакавши да ће 
Фонд наставити сарадњу 
са Болницом „Стефан 
Високи“ и у акцији „Бит-
ка за породилишта“ и да 
ће настојати да набави 
све оно што је наведе-
но на листи приорите-
та: „Увек нам је драго да 
дођемо у овакву посету, 

и да донесемо вредне поклоне, 
који у ствари уопште нису то-
лико вредни, ако их упоредимо 

са оном вредношћу коју произ-
воде – а то су људски животи.“
Докторка Душанка Ђорђевић, пе-
дијатар, објаснила је значај инку-
батора у неговању беба, нарочито 
оних које су превремено рођене,   
и  указала на потребу да  у склопу 
„Борбе за породилишта“, породи-
лиште ОБ „Стефан Високи“ при-
бави и специјалан апарат за ана-
лизу крви беба, који анализира на 
основу неколико капи крви – што 
је далеко примеренија метода од 
оне која је сада у употреби.

КРАТАК ОСВРT НА ПЕРИОД ИЗА НАС

СВА МАЊЕ БЕБА
Према подацима Служ-

бе здравствене статистике ОБ 
„Стефан Високи“,  у протеклој 
2012. години у нашој установи, 
укупно је хоспитализовано 8915 
пацијената. Њих 2989 је са тери-
торије општине Велика Плана, 
5608 са подручја Смед. Палан-
ке, док је са подручја суседних 
и осталих општина је било 221. 
Највећи број пацијената, њих 
1626, лежало је на одељењу хи-
рургије, на интерном 1354, а 947 
на гинекологији. 

У 2011. години укупан број 
лежећих пацијената у ОБ „Сте-
фан Високи“ износио је 8712. 
Великоплањана је било 2837, 
Паланчана 5531, осталих 221. У 
2010. години укупан број хоспи-
тализованих био је 8962, 3105 из 
Велике Плане, 5494 из Паланке, 
док је са других подручја било 
215 пацијената.

Када је у питању укупан број 
беба рођених у породилишту ОБ 
„Стефан Високи“, у 2012. години 
рођено је 517, док су у 2011. годи-

ни рођене 573 бебе. Током 2010. 
године рођено је 568 новорођен-
чаљди. У 2009. и 2010. Години 
имамо исти број, 632 новорође-
них, у 2007. години 654. Упоређи-
вањем резултата у протеклих 5 
година долазимо до чињенице да 
је у нашој болници  у 2012. годи-
ни 137 мање новорођене деце у 
односу на 2007. годину. 

У првих петнаест дана 2013. 
године у породилишту ОБ „Сте-
фан Високи“ рођена је 21 беба, 11 
девојчица и 10 дечака. Од укупног 
броја, 5 породиља је са подручја 
општине Велика Плана.

ЗДРАВИ БУБРЕЗИ, ЗДРАВ ЖИВОТ
14. март 2013.
Светски дан бубрега обеле-

жава се од 2006. године,  другог 
четвртка у марту.  Служба нефро-
логије и дијализе Опште болнице 
„Стефан Високи“ и Међуопштин-
ско удружење бубрежних инва-
лида и болесника Смедеревске 
Паланке и Велике Плане „Kidney“ 
и ове године обележил су овај 
дан у центру града (овога пута, 
због кише, у холу тржног цен-
тра „Сигма“). Тема овогодишњег 
Светског дана бубрега је пре-
венција акутне болести бубрега. 
Главни организатор обележавања 
Дана бубрега у Смедеревској Па-
ланци и Великој Плани, прима-
риус др Верица Ђорђевић, свима 
који су посетили штанд пружала 
је здравствене савете, а медицин-
ски радници Службе нефроло-

гије и дијализе, и ученици Меди-
цинског смера школе „Жикица 
Дамњановић“, ученици доктор-
ке Ђорђевић – мерили су крвни 
притисак и ниво шећера у крви.

„Акутна болест бубрега је вео-
ма велики здравствени проблем, 
како у неразвијеним, тако и у раз-
вијеним земљама.  Последњих го-
дина бележи се знатно повећање 
учесталости овог обољења.  Пет 
процената болесника који обо-
ле од ове болести морају да се 
лече хемодијализом. Потребно 
је дакле да се ради на раном от-
кривању  болесника код којих 
постоји ризик да се развије акут-
на болест бубрега, како би се бо-
лест избегла, или ублажила, скра-
тило болничко лечење , умањила 
смртност болесника и  смањили 
трошкови медицинског збриња-

вања“ – истакла је докторка Ве-
рица Ђорђевић.

Као и претходних година, и 
данас су заинтересовани грађани 
могли да потпишу донорске кар-
тице, којима своје органе, после 
њихове мождане смрти, стављају 
на располагање болесницима 
којима је трансплатација неоп-
ходна. 



ИТАЛИЈАНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У ПАЛАНЦИ
МОГУЋНОСТ УЛАГАЊА У БАЊУ КИСЕЉАК

Делегација италијнске фир-
ме Aliquo Investments, коју је 
предводио господин Симоне 
Аполони, посетила је у четвртак 
7.фебруара ОБ“Стефан Високи“ 
и обишла објекат физикалне ме-
дицине у Бањи Кисељак. 

Чланови ове делегације су 
са директором болнице др Ми-
ланом Бркићем разговарали о 
могућностима улагања у развој 
бањског туризма. Њихово инте-
ресовање првенственео се односи 
на зграду физиклане медицине, 
њену адаптацију и реконструк-

цију бањског базена. Директор 
болнице са својим сарадницима, 
информисао госте о карактерис-
тикама и индикацијама термоми-
нералне воде, техничким услови-
ма и пројектном докуменатцијом 
објекта, као и о економској ис-
плативости улагања.

Господин Симоне Аполони је 
овом приликом показао итере-
совање и са својим стручним ти-
мом, информисао се првенствено 
о употреби грађевинских мате-
ријала,  због карактерисика тер-
моминералне воде. 

Директор болнице, др Милан 
Бркић је уједно, као помоћник 
председника општине, изразио 
своје задовољство због посете 
ове делегације - не само због ин-
тересовања за улагања у развој 
туризма, већ и због потписивања 
уговора са паланачком фирмом 
Инград-инжењеринг, о изградњи 
хале фабрике за производњу си-
ликонских лутака намењених 
модној индустрији. 

Г-дин Симоне Аполони са сарадником



ДОГОДИНЕ – ПРИЈЕМНА УРГЕНТНА СЛУЖБА
На измаку 2012. oдржана конференција за штампу у Општој болници „Стефан Високи“

Директор Опште болнице 
„Стефан Високи“, др Милан Бр-
кић, и његови помоћници, др 
Душанка Ђорђевић и  др Срђан 
Савић, представули су локалним 
медијима рад ове здравствене ус-
танове током протеклих годину 
дана. Према речима др Бркића, 
рачун Болнице протеклих годи-
ну дана није био у блокади, што 
сведочи о томе да је ова установе 
своје финансијске обавезе изми-
ривала на време, а то није чест 
случај  када је реч о установама 
или предузећима у Србији. Та-
кође, истакао је Бркић, упркос 
економској кризи, руководству 
Болнице је пошло за руком да 
обезбеди финансијска средства за 
адапатацију простора и уређење 
Неурологије, новог одељења, 
које је одвојено од Психијатрије. 
Цереброваскуларна јединица, у 
којој се збрињавају тешки болес-
ници, сада је и физички у склопу 
самог Неуролошког одељења, а и 
организација рада на Неуроло-
гији прилагођена је специфич-
ним захтевима неге и лечења не-
уролошких болесника, посебно 
оних који су претрпели мождани 
удар.

Директор и његови помоћни-
ци истакли су да су пацијенти са 
најтежим обољењима у Болници 
смештени на најадекватнији на-
чин, као и да у протеклих годину 
дана није било несташица меди-
камената.

На конференцији за штампу 
у канцеларији директора саопш-
тено је да је Болници одобрен 
Кадровски план, који допушта 
да у радни однос буде примљено 
нових девет лекара. Ови лекари 
радиће у  пријемној  ургентној 
медицини, која ће бити пуштена 
у рад током наредне, 2013. годи-
не. За опремање ове службе обез-
беђена су средства, а Болница 
дословно поштује законске од-
редбе, приликом јавних набавки. 
На питање новинара, др Бркић је 

потврдио да је Општа болница 
„Стефан Високи“ једна од ретких 
установа која је добила лиценцу 
за рад, и да ће у наредној години 
тражити релиценцирање. Дирек-
тор Болнице је направио осврт и 
на понашање Републичког фонда 
здравственог осигурања, који не-
редовно извршава своје обавезе 
према ОБ „Стефан Високи“. Фонд 
фаворизује поједине здравствене 
установе, док друге занемарује, 
независно од тога што је ОБ „Сте-
фан Високи“ здравствена устано-
ва која поседује лиценцу.

Др Ђорђевић и др Савић го-
ворили су о условима лечења, на 
педијатрији и у хириршким гра-
нама, наглашавајући да су услови 
лечења у паланачкој болници, у 

којој се лече и пацијенти из сусед-
не, велике Плане, на адекватном 
нивоу, и да зато није оправдано 
то што изабрани лекари пацијен-
те упућују у терцијалне здрав-
ствене установе у Београду, за 
лечење или интервенције које се 
могу квалитетно обавити у бол-
ници „Стефан Високи“.Догађа се 
да пацијенти бивају упућени у 
опште болнице у Београду, које 
пружају исти, секундарни ниво 
медицинских услога, као и ОБ 
„Стефан Високи.

Након конференције за но-
винаре директор ОБ“Стефан 
Високи“ придружио се нового-
дишњем коктелу који је за госте и 
све запослене организован у сали 
„Лепотица“ .

ЦРКВА У БОЛНИЧКОМ ПАРКУ
Захваљујући великој подршци Његовог Преосвештенства епис-

копа шумадијског Јована, Црквеној општини Петковачкој Намес-
ништва јасеничког и бројним донацијама наших суграђана у бол-
ничком парку настављени 
су радови на изградњи 
православног храма пос-
већеном Деспоту Стефа-
ну Лазаревићу. Завршено 
је облагање крова цркве 
бакром и постављање про-
зора и врата као и унутра-
шње електричне инстала-
ције и малтерисање.


