
КОНФЕРЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ 

У ФУНКЦИЈИ НОВИ СКЕНЕР 
Поводом стављања у функцију 

новог скенера директор ОБ „Сте-
фан Високи“ др Милан Бркић је 
04. маја 2012. године oдржао је 
конференцију за новинаре којој 
су присуствовали представници 
локалних медија РТВ „Јасеница“, 
ТВ „Девић“, ТВ „Лаки“, Радио 
„Нова Јасеница“, као и допис-
ништва Фонет-а и РТС-а.

„ОБ „Стефан Високи“ је још 
током 2010. године отпочела 
увођење нове технологије од-
носно ЦТ дијагностике, што је 
у склопу стратешког плана који 
продразумева подизање квалите-
та рада установе. Те године није 
било финансијских могућности 
да добијемо нови скенер, тако 
да смо ми направили тактич-
ки потез, узели половни апарат 
болнице из Пожаревца, који је 
почео да ради негде у првој по-
ловини 2011. године. То је био 
само прелазни корак. Након тога 
смо конкурисали у ресорном Ми-
нистарству здравља и почетком 
2012. годинеје у нашу болницу 
стигао је нови, најмодернији шес-
наестослајсни ЦТ апарат који је 
по речима свих меродавних, нај-
бољи шеснаестослајсни апарат 
у Србији. Практично он може 
да ради и као шесдестчетворо-
слајсни са мањим софтверским 
додацима. Ових дана је завршена 
обука особља, техничара и лекара 
тако да ја овим путем желим да 
обавестим јавност и грађане пре 
свега општине Смед. Паланка и 

окружења да убудуће неће бити 
потребе да за ове врсте прегледа 
одлазе ван свог места“, рекао је 

на конференцији за новинаре др 
Милан Бркић директор ОБ „Сте-
фан Високи“.

Директор болнице на конференцији за новинаре

ДИРЕКТОРКА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ 
СРБИЈЕ У ОБ „СТЕФАН ВИСОКИ“

Прим. др Татјана Радосављевић директорка Лекарске комо-
ре Србије посетила је ОБ „Стефан Високи“ и у оквиру програма 
КМЕ одржала предавање на тему „Лекарска грешка и осигурање“. 

Она се заједно са својом 
сарадницима и пред-
седником Надзорног 
одбора Лекарске комо-
ре Србије др Бранком 
Радивојевићем најпре 
састала са директором 
болнице др Миланом 

Бркићем са којим су разговарали о актуелним стручним темама.
Потом је на конференцији за медије, одговарала на питања но-

винара из области организације и струке.



ДЕЛЕГАЦИЈА СВЕТСКЕ БАНКЕ И ПРОЈЕКТА „РАЗВОЈ 
ЗДРАВСТАВА СРБИЈЕ“ У РАДНОЈ ПОСЕТИ ОБ „СТЕФАН ВИСОКИ“ 

ОБ „Стефан Високи“ je 23. ап-
рила 2012. године посетила деле-
гација Светске банке и пројекта 
„Развој здравства Србије“ коју су 
предводили др Кристоф Киров-

ски и др Предраг Ђукић. 
Они су заједно са својим 
сардницима најпре раз-
говарали са директором 
болнице др Миланом Бр-

кићем који се 
захвалио на по-
сети и досада-
шњој сарадњи.

П р е д с т а в -
ници Светске 
банке и пројекта 
„Развој здравства 
Србије“ су након разго-
вора, са директором бол-
нице  обишли болничку 
зграду, посетили службе 
и одељења и уверили се 
у динамику имплемен-
тације информационог 
система а потом су се 
такође са директором 

болнице др Миланом Бркићем упу-
тили и обишли зграду физикалне 
медицине у бањи Кисељак. 

Њихова радна посета имала 
је за циљ утврђивање стања али 
и сагледавање реалних потреба 
које има ОБ „Стефан Високи“ у 
погледу инвестирања и даљих 
улагања.   

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТРИНСТВА

САВЕЗ ЗРС ДОДЕЛИО СРЕБРНЕ ЗНАЧКЕ
ОРТОПЕДИЈА – НАЈ ОДЕЉЕЊЕ

Поводом Међународног дана 
сестринства који се обележава 12. 
маја у знак сећања на дан рођења 
Флоренс Најтингел која је била 
утемељивач професије медицин-
ских сестара у ОБ „Стефан Висо-
ки“ је 11. маја 2012. године одр-
жана  пригодна свечаност. Том 
приликом је Одељењу ортопедије 
уручено признање за најбоље 
одељење.

Савез здравствених радника 
Србије је и ове године истакну-
тим радницима уручио сребрне 
значке.

Овогодишњу сребрну значку добили су Марина Мајсторовић 
главна сестра Грудног одељења и 
прим др Живорад Јовановић на-
челник Очног одељења ОБ „Сте-
фан Високи“, који је том прили-
ком у кратком обраћању, указао 
на  важност сестринског позива, 
не само као медицинске сестре, 
већ као лекарког помоћника.

Испред Савеза ЗРС сребрне 

значке је уручила Јадранка Ада-
мовић, председник Удружења ЗР 
ОБ „Стефан Високи“.

Овом приликом су медицин-
ске сестре Марина Краговић и 
Јулијана Мировић прочитале 
стихове својих песама, чиме су 
потврдиле да сестре, поред свог 
хуманог позива могу успешно да 
се баве и поезијом.

У обиласку болнице

Сребрне значке

Марина Мајсторовић Директор и главна сестра болнице са 
добитницима сребрне значке

Посета бање Кисељак



Прим др Татјана Радосављевић и прим др Верица Ђорђевић

ЗА ЈОШ БОЉУ 
ХИГИЈЕНИЗАЦИЈУ

НАБАВЉЕНА МАШИНА ЗА 
ПРАЊЕ ПОДОВА

 Италијанска комбино-
вана машина марке „Дулево“ за 
прање, сушење и дезинфекцију 
подова током фебруара месеца, 
испоручена је ОБ „Стефан Висо-
ки“. Добављач, београдски „Мо-
пех“ је у дану испоруке истовре-
мено обавио и њену презентацију 
као и обуку за рад и употребу.

Капацитет машине је око 
хиљаду квадратних метара 

чишћења у јед-
ном сату, а њена 
вредност је 200 
хиљада дина-
ра. Набављена 
je средствима 
која су донирали 
наши суграђани, 
Радослав Ми-
лићевић и Саша 
Гајић.

ИНТЕГРАТИВНА 
МЕДИЦИНА

„Зашто немамо ни просечно здравље у 
21. веку“ била је тема о којој су прим др 
Мира Бабић-Симић и др Дивна Цветко-
вић говориле 28. фебруара 2012. године 
на предавању које је органозовано ван 
КМЕ а било је намењено свим здравстве-
ним профилима. На њему је било речи о 
интегративној медицини.

КМЕ – ПРЕДАВАЧИ ГОСТИ 
ДР ВЛАДИМИР ТОДОРОВИЋ И 

ПРИМ. ДР СЦИ МЕД ТАТЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ 
Предавачи гости који су у ОБ „Стефан Високи“ током 

маја 2012. године одржали предавања у оквиру КМЕ били су 
др Владимир Тодоровић ортопед и председник Комисије за 
КМЕ ОБ „Свети Лука“ из Смедерева и директорка Лекарске 
коморе Србије прим. др сци мед Татјана Радосављевић.

Др Владимир Тодоровић је одржао два предавања, 09. 
маја 2012. године говорио на тему Hallux valgus, биомеха-
ничка, клиничка и рентгенолошка анализа, и 10. маја 2012. 
године одржао предавање на тему Hallux valgus, када и како 
лечити?.

Директорка Лекарске коморе Србије, прим др Татјана Ра-
досављевић је у препуној сали ОБ „Стефан Високи“ 16. маја 
2012. године одржала предавање на тему Лекарска грешка и 
осигурање. Предавање је привукло велику пажњу, тако да 
је сала „Лепотица“ била мала да прими велики број лекара 
како из болнице тако из паланачког и великоплањанског 
Дома здравља. Прим др Татјана Радосављевић је након одр-
жаног предавања одговарала на питања својих колега која су 
углавном била уско везана за тему.

7. СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА
У организацији ОБ „Стефан Високи“ 

Службе нефрологије и дијализе и Међу-
општинског удужења бубрежних инвали-
да и болесника Смед. Паланке и Велике 
Плане „KIDNEY“ 8. марта 2012.године 
је обележен 7. светски Дан бубрега. На 
штандовима у центру Смед. Паланке и 
Вел. Плане представници и активисти уд-
ружења су делили пропагандни материјал 
о значају болести бубрега као и о транс-
платацији овог органа а грађани су били 
у прилици да бесплатно провере крвни 
притисак и ниво шећера у крви.

За изузетан допринос у органиуацији 
обележавања 7. Светског дана бубрега, Уд-
ружење бубрежних болесника „KIDNEY“  
је директору ОБ “Стефан Високи“ др Ми-
лану Бркићу доделило захвалницу.



МОНОГРАФИЈА НА 
ВАСКРШЊЕМ САЈМУ

На штанду продајног центра 
Епархије Шумадијске и издавачке 
куће „Каленић“, на првом васкр-
шњем сајму под именом „У сустрет 
васкрсу“ који је од 27. марта до 08. 
априла 2012. године одржан у Бе-
ограду, нашла се и монографија 
„Пола века“ ОБ „Стефан Високи“. 
Ово је други пут, после прошло-

годишњег Сајма књига да 
се болничка монографија, 
захваљујући Епархији Шу-
мадијској и Његовом Преос-
вештенству епископу Јовану, 
нађе у сајамском окружењу 
међу најпознатијим наслови-
ма из земље и иностранства.

ЊЕГОВО ПРЕОСВЕШТЕНСТВО ЕПИСКОП ШУМАДИЈСКИ ЈОВАН 
ОБИШАО ГРАДИЛИШТЕ И ДОГОВОРИО НАСТАВАК РАДОВА НА 

ИЗГРАДЊИ ЦРКВЕ У БОЛНИЧКОМ ПАРКУ
Владика Јован је 16. марта 2012. године 

посетио градилиште у парку ОБ „Стефан 
Високи“ и договорио наставак радова на 
изградњи православног храма у кругу бол-
нице. 

Православни храм посвећен Св. Деспоту 
Стефану Лазаревићу, према планираној ди-
намици, требало би прво да добије куполу, 
после тога уследиће облагање крова, па затим 
уградња прозора и врата.  

... КАДА СМО САДИЛИ ТРЕШЊУ
23. март 2012. године

Билтен запослених у општој болници „Стефан Високи“; 
текстови и фотографије Наташа Милосављевић, пр; техничко уређење Златан Алексић


