ИСПОРУЧЕН НОВИ СКЕНЕР
М

ДВАДЕСЕТОСЛАЈСНИ СИМЕНСОВ АПАРАТ

ултислајсни или двадесетослајсни ЦТ апарат, марке
Сименс у рангу је најсавременијих
уређаја који су намењени здравственој заштити секундарног типа.
Његова вредност је 52 милиона
динара а средства за набавку обез-

бедило је ресорно Министарство
здравља. Нови ЦТ апарат ће у Кабинету за дијагностику ОБ „Стефан Високи“ заменити досадашњи
монослајсни скенер на коме је у
протеклој години прегледано 990
хоспитализованих пацијената.

Нови скенер у болници

Транспорт скенерa у болничку зграду

Инсталирање новог ЦТ апарата у болничком Кабинету за дијагностику као и обука запослених
који ће радити на њему требало би
да буде завршена до краја фебруара месеца када се очекује његово
потпуно стављање у функцију. Тада
ће нови скенер бити на располагању свим пацијентима којима је
потребна ова врста прегледа.
Нови, најсавременији скенер је
ОБ „Стефан Високи“ испоручен 26.
јануара 2012. године. Пакет вредан
52 милиона динара и тежине 2,5
тоне, требало је по правом зимском
дану из транспортног возила, пребацити у болничку зграду.
Јесте потрајало, али је захваљујући доброј организацији испоручиоца и радника болничке
техничке службе, и уз помоћ радника обезбеђења па и возача, апарат безбедно стигао до свог одредишта.

НОВА ДОСТИГНУЋА

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ, НОВИ МУЛТИСЛАЈСНИ СКЕНЕР, ДВА НОВА УЛТРАЗВУЧНА
АПАРАТА, КОРОНАРНА ЈЕДИНИЦА, ПРИЈЕМНО-УРГЕНТНА СЛУЖБА
„Оно по чему ће за све нас запослене у болници 2011. година бити
упамћена је свакако добијање сертификата о акредитацији установе, на који смо изузетно поносни.
Добијање сертификата је резултат
труда и рада свих запослених у
болници „Стефан Високи“ и ја се
свима који су учествовали у томе

захваљујем на уложеном труду и досадашњем ангажовању и залагању,
на основу кога је и постигнут овај
значајан резултат. Добијањем сертификата, односно потврде којом
доказујемо да смо поштујући правила и процедуре задовољили одређене стандарде је обавеза да тако
наставимо и да такав процес рада,
односно пружање здравствених услуга, још више
унапређујемо и усавршавамо. Побољшању квалитета пружању наших
услуга допринеће нови,
најсавременији
скенер.
Његова вредност је 52 милиона динара а средства
за набавку је издвојило
Министарство здравља.
Нови скенер марке Сименс замениће досадашњи
монослајсни ЦТ апарат.
За потребе урологије и
гинекологије, набављена
су још два ултразвучна
апарата тако да их је, рачунајући и један од раније
Сертификат о акредитацији у рукама др
Милана Бркића, директора ОБ „Стефан Високи“ за сада укупно три. Треба

издвојити и адаптацију простора и опремање ургентно-пријемне
службе и коронарне јединице, где
је за грађевинске радове издвојено 2 милиона и 200 хиљада динара
углавном из сопствених средстава,
док је за укупно опремање из ресорног Министарства издвојено 5
милиона динара,“ рекао је директор др Милан Бркић на редовној
конференцији за новинаре на крају
прошле године.
На питање новинара какви
су планови за наредну годину,
с обзиром да је од прошлогодишњих планова у овој, све
најављено и реализовано, директор др Бркић је одговорио
да се као менаџер не усуђује да
било шта планира. „Економска
криза нас ограничава у планирању. Ми за сада само имамо
идеје. Оне се односе на замену
столарије, реконструкцију кухиње, крова, подова, мокрих
чворова.“ рекао је директор
болнице др Милан Бркић.

АКРЕДИТАЦИЈА

УКРАТКО СА КООРДИНАТОРОМ
- Циљеви здравствене установе у
вези са акредитационим процесом.
„Континуирано праћење и унапређење квалитета рада са сталном
анализом и предузимањем мера,
што за крајњи циљ има повећање
безбедности, поверења и задовољства корисника услуга. Уређена
и јасно дефинисана организација
рада која пружа осећај сигурности
и припадности код запослених,
као и код корисника здравствених
услуга, циљеви су здравствене установе у вези са акредитационим
процесом“, стоји, између осталог,
у Завршном извештају о акредитацији ОБ „Стефан Високи“.
„Акредитација значи, достићи
ниво утврђених стандарда у меди-

цинској области. Сви стандарди
су базирани на томе да се постигне висока безбедност пацијената,
каже Прим др Живорад Јовановић,
нечелник офталмологије и помоћник директора за организациона
питања и координатор у процесу
акредитације ОБ „Стефан Високи“
и додаје да је за добијање акредитације неопходно да су критеријуми
који су везани за безбедност пацијената оцењени најмање са оценом
4, (у оцењивању од 1 до 5), иначе у
суптотном, нема акредитације. Ми
смо је као установа, добили на једну
годину и одређен ниво стандарда
треба одржавати и у континуитету
унапређивати, како би смо је добили
на више година, ако случајно ниво

др Живорад Јовановић
стандарда падне, можемо је и изгубити“, каже др Живорад Јовановић.
Са оснивањем и обједињавањем
Пријемно-ургентне службе рад установе биће подигнут на још виши
ниво, још безбеднији и ефикаснији
за пацијенте.

СТРУЧНОСТ- ПРЕ СВЕГА

О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА, СА ПРЕДСЕДНИКОМ
Стручни савет је саветодавно
тело директора и Управног одбора
и бави се питањима стручног рада
ОБ „Стефан Високи“. Предлаже
програм стручног рада и програм
развоја болнице, као и план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника. Такође, Стручни савет предлаже план
за унапређење квалитета стручног
рада, али и прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада. Предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног
одбора из редова запослених а директору предлаже чланове Етичког
одбора. Поред тога, Стручни савет
разматра искоришћености постељног фонда за сваки период парцијално, са анализом и решавањем
проблема.

др Периша Јовановић,
начелник хирургије
„Поред константне анализе кадровске структуре и састављања плана специјализација за сваку годину,
Стручни савет је доносио одлуке које
су произилазиле из актуелних ситу-

Стручни савет ОБ „Стефан Високи“
ација и проблема који су се јављали
Препознавање потребе за увоу раду“, каже председник Стручног ђењем и усвајање нових образаца
савета др Периша Јовановић. Одлуке и медицинске документације, покоје је Стручни савет донео на седни- штујући потребе и права пацијенацама и које су упућене као предлог та, а у складу са Законом.
директору у циљу превазилажења
Од свог конституисања 22. депроблема који се тичу организације цембра 2008. године, па до данас
и стручног рада установе су:
Стручни савет, на челу са председСагласност за подношење захте- ником др Перишом Јовановићем,
ва МЗ за добијање дозволе за пос- састајао се једном месечно, а по
тупак узимања и транспорта крви потреби и чешће.
из пупчаника у банке матичних ћелија у иностранству;
Поред наведених ингеренУ оквиру разматрања неопходне
ција и активности које Стручопреме за дијагностику упућен предни савет спроводи у свом раду,
лог директору за набавку ЕМГ и ЕЕГ
најзначајнија улога се огледа у
апарата;
константном праћењу проблеПредлог директору за издвајање
матике организације и стручи формирање одељења неуролоности кадрова, као и активносгије и издвајање од психијатрије, са
тима на њиховом унапређењу,
предлогом просторног решења
наводи председник Стручног
Увођење и праћење клиничких
савета др Периша Јовановић.
путева.

ФОРМИРАНА ПОДРУЖНИЦА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
ОБ „СТЕФАН ВИСОКИ“
За председника подружнице
Српског лекарског друштва ОБ
„Стефан Високи“ изабрана је др
Снежана Бајовић, спец. неуропсихијатар. Њени заменици, односно
потпредседници су др Нада Радуловић, спец. гинеколог и др Јовица
Јовичић, спец. анестезиолог, генерални секретар др Срђан Савић,
спец. гинеколог и благајник др Данијела Николић, спец. педијатар.

Изражавајући задовољство због
формирања подружнице Српског
лекарског друштва ОБ „Стефан Високи“ др Бајовић, најављује бројне
стручне активности као и стручни
часопис, који ће бити збирка радова лекара запослених у ОБ „Стефан
Високи“.
др Снежана Бајовић

ДВА ИНКУБАТОРА
ПОРОДИЛИШТУ

У АКЦИЈИ ФОНДА Б92 „БИТКА ЗА БЕБЕ“
Захваљујући ФОНДУ Б92 породилиште ОБ „Стефан Високи“
добило је два инкубатора марке
ДРАГЕР, који ће ускоро бити инсталирани и у присуству представика
ФОНДА Б92 званично стављени у
функцију.
Према подацима здравствене
статистике ОБ „Стефан Високи“
у протеклој 2011. години у поро-

дилишту наше болнице укупно је
рођено 573 беба, што је тачно за
пет новорођених више у односу
на 2010. годину када је рођено 568
беба.

Инкубатор марке Драгер

ЛЕЧИЛИШТЕ ДУХА

Прославу педесет година
свога постојања, изласком из
штампе Монографије, Болница наставља једном великом
добротворном акцијом у корист опремања стоматолошке
ординације за децу и одрасле
са посебним потребама. На
територијама општина Смед.
Паланка и Велика Плана данас
има око 1300 таквих лица, која
су, заједно са својим ближњима, често изложена великим
малтретирањима и несносним боловима, душевним и физичким,
јер им није могуће указати одговарајућу помоћ ни овде нити у ближој околини.

Уколико донирате најмање 1.000
динара (+птт трошкови) или део
стоматолошке опреме поред задовољства да сте учествовали у једној
хуманој акцији, од нас, у знак зах-

валности, добићете поклон, Монографију ОБ Стефан Високи.
Монографија Болнице је
штампана у пуном колору на
216 страница високо квалитетног папира. У тврдом повезу,
илустрована златотиском и
има посебну кутију за чување.
Жиро рачун на који можете
извршити уплату је 840-21166789. При попуњавању уплатнице
потребно је назначити: за стоматолошку ординацију.
За
сва
додатне
информације
контактирати
нашег
ПР-а на телефон 064/ 886 1805
или на адресу: prbolnice@gmail.com

