Najvažnije vesti iz bolnice
СИМПОЗИЈУМ
„ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈСКА ИСКУСТВА ИНТЕРНИСТИЧКЕ
БОЛНИЦЕ МЛАДЕНОВАЦ ТОКОМ 35 ГОДИНА РАДА“
Симпозијум ће се одржати 04. април 2015. године (субота) у просторијама Културног центра Младеновац
(сала биоскопа) од 08 - 18 часова.
Симпозијум је акредитован са 5 бодова за слушаоце
и 11 бодова за предаваче.
Симпозијум је намењен за све заинтересоване лекаре, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и
здравствене техничаре.
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)

Сатн
ица
08:0009:00
09:0009:45
09:4510:30
10:3011:15
11:1511:45
11:4512:15
12:1512:30
12:3013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0014;30
14:3015:00
15:0015:30
15:3016:00
16:0016:30
16:3017:00
17:0017:30
17:3018:00
18:0018:30
18:3019:00

Метод
обуке*

Тема

Предавач

Приjaвa учeсникa
Превенција кардиоваскуларних оболења

прeдaвaњe

Прoф. др Вишeслaв
Хaџи-Taнoвић

Дa ли и кaдa eндoкринoлoг трeбa дa мисли нa
коронарну болест?
Пнеумоније-рационална примена антибиотске
терапије применом савремених водича

прeдaвaњe
прeдaвaњe

Проф. др
Трифуновић

Плућна тромбоемболија

прeдaвaњe

др Данијела Илић

Акутни инфаркт миокарда

прeдaвaњe

Прим. др Горица Ђорђевић

Проф. др Милка Дрезгић
Весна

Шкодрић

Pauza
Кардиоваскуларне болести код пацијената на
хемодијализи
Коронарна
болест
код
пацијента
на
хемодијализи
Електрокардиокрафске промене код пацијента
са електролитним дизбалансом

прeдaвaњe
прeдaвaњe
прeдaвaњe
прeдaвaњe

Савремена терапија дијабетеса тип 2

предавање

Акутне компликацује дијабета

прeдaвaњe

Васкуларни поремећаји у мозгу
Посттромботски синдром, превенција и лечење

Др Весна Ђукић
Прим. др Марина
Станојевић

Стојановић

др Милан Анђелоковић
Прим. др Светлана Александрић
мс Весна Живановић
Прим. др Драгана Ђорђевић

прeдaвaњe

Др Драгана Павковић

предавње

мс Драгана Милић

Пауза- ручак
Декубиталне ране
Дијагностичке
методе
секундарних депозита јетре

у

откривању предавање

Пнеумоторакс

Др Биљана Миливојчевић

предавање Др Сузана Дмитровић Банковић

Савремени приступ дијагностици и терапији предавање
Др Нинослав Арсић
ХОБП и бронхијалне астме
Сарком ретроперитонеланог прстора
предавање дрДушко Аврамовић
*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.

02. april 2014. godine
OTKRIVENA SPOMEN PLOČA DR RUSU!
Povodom 60 godina postojanja Specijalne bolnice za interne bolesti Mladenovac, ceremonija
otkrivanja spomen ploče osnivaču i prvom upravniku dr Sergeju Georgieviču Karinkovskom.
Pozdravni govor skupu održala je direktorka bolnice dr Vesna Đukić, besedu o dr Rusu govorio
je prof. dr Brana Dimitrijević. Ploču su otkrili ambasador Rusije Aleksandar Čepurin i dr Brana
Dimitrijević, zatim je ambasador održao govor. Hor "Blagovesti" Srpske pravoslavne crkve iz
Rajkovca izveo je prigodan program, dr Momira Obradović je govorila o biografiji dr Rusa, a
govorio je prvi direktor bolnice u sadašnjoj organizaciji prof. dr Višeslav Hadži-Tanović. Na
kraju je ispred bolnice ambasador Rusije Njegova Ekselencija G-din Aleksandar Čepurin
zasadio drvo prijateljstva.

31. maj 2013. godine
Posle dugo godina intezivna nega, odnosno koronarna jedinica, Specijalne bolnice za interne bolesti u
Mladenovcu, dobila je savremene dijagnostičke aparate. Ministarstvo zdravlja je izdvojilo preko 4.700.000
dinara za kupovinu najmodernije opreme. Nabavljeno je šest monitora i jedan centralni monitor kojim se prati
stanje svih pacijenata na intenzivnoj nezi i jedan najsavremeniji savremeni defibrilator.
Povodom nabavke nove opreme, bolnicu su danas posetili držani sekretar Ministarstva zdravlja, dr
Simo Vuković i članovi Veća opštine Mladenovac.
Dr Simo Vuković, državni sekretar Ministarstva zdravlja, rekao je da mu predstavlja zadovoljstvo što
na 60 - godišnjicu od osnivanja ove ustanove prisustvovuje početku rada vrhunske opreme za jedinicu
intenzivne nege.
- Kako su mi rekli ljudi iz uprave ove ustanove od 1985. godine bilo je veoma skromnih ulaganja u ovu
jedinicu. Ovoga puta Ministarstvo zdravlja je izdvojilo preko 4.700.000 dinara za kupovinu najmodernije
opreme i mislim da će svi pacijenti imati najviši nivo medicinske zaštite u pogledu intezivne nege. Što se tiče
dosadašnjeg i budućeg ulaganja, Specijalna bolnica za interene bolesti u Mladenovcu je prepoznata kao
veoma značajna ustanova kako za Beograd tako i za Srbiju - rekao je Vuković i dodao da nivo zdravstvene
zaštite u Mladenovcu uvek može da bude bolji.
Koliko je u sistemu jedne bolnice važno odeljenje intenzivne nege najbolje je da nikada ne saznate.
Ipak, lekari, osoblje i pacijenti dobro znaju da se na ovom odeljenju često povlači granica između života i
smrti i da su tehnička opremljenost i stručnost medicinskog osoblja presudni faktori u spašavanju ljudskih
života.
- Danas smo otvorili novu koronarnu jedninicu koja je opremljena po svim pravilima, odnosno svaki
pacijent ima svoj monitor sa mnoštvom parametara koji mogu da se prate. Dakle, dobili smo šest monitora
tako da svaki krevet ima po jedan, zatim centralni monitor na kome može da se prati sveukupno stanje svih
pacijenata, takođe kupljen je ozbiljni defibrilator koji može da isprati pacijenta na putu do invazivne
koronarne jedninice - rekao je dr Zoran Radosavljević direktor bolnice.
Član Veća za zdravstvo gradske opštine Mladenovac, dr Dobrica Nedeljković, rekao je da je nabavka
novih medicinskih uređaja uvek za pohvalu.
- Međutim, imam predlog koji ću preneti državnom sekretaru za zdravstvo i direktoru bolnice. Prilikom
obilaska sam video da većinu pacijenata na intezivnoj nezi čine ljudi iz Instituta za rehabilitaciju „Selters“ i
privatnih starčkih domova sa naše opštine. Ideja je da se zatraži renoviranje ili nabavka opreme za novu
prostoriju, tipa intezivne ili polu inetenzivne nege, koja bi bila namenjana upravo pacijentima iz ovih ustanova
koje samo pomenuo. Dakle, da se zatraži od ovih ustanova koje naplaćuju svoje usluge i imaju sredstava, da
učestvuju u opremanju jedne takve jedinice - rekao je Nedeljković
Što se tiče ulaganja opštine Mladenovac u zdravstvo, Nedeljković se uzdržao od obećanja zbog stanja
u opštinskom budžetu.

28. januar 2013. godine
Danas nam je ponosnih 60 godina postojanja.

26. januar 2013. godine
Odlukom menadžmenta bolnice doslo je do promene našeg znaka koji sad ovako izgleda.

15. januar 2013. godine
Danas je zvanično počeo sa radom internet sajt naše bolnice - www.sbib.rs

08. oktobar 2012. godine
Držаvni sekretаr Ministаrstvа zdrаvljа, dr Simo Vuković uručio je ključeve novog sаnitetskog
vozilа rukovodstvu Specijаlne bolnice zа interne bolesti u Mlаdenovcu.
Kupovinu novog vozilа mаrke "Reno" finаnsirаlo je Ministаrstvo zdrаvljа Republike Srbije i
služiće zа prevoz pаcijenаtа koji su nа hemodijаlizi u nаšem dijаliznom centru.

27. jun 2012. godine
Delegacija Ministarstva zdravlja Narodne Republike Kine i predstavnici srpskog Ministarstva
zdravlja obišli su Specijalnu bolnicu za interne bolesti u Mladenovcu, kojoj je Vlada Kine donirala
digitalni rentgen aparat.
Ministar Zoran Stanković rekao je da je donacija od velikog značaja za rad rentgen službe te
ustanove.
Zamenik ministra zdravlja Kine Vang Guokjang je, nakon obilaska bolnice, izrazio očekivanje da
će saradnja Kine i Srbije u oblasti zdravstva i dalje jačati i biti još bolja.
“Nadam se i da će rentgen aparat koje smo donirali pomoći i imati važnu ulogu u lečenju
pacijenata“ - rekao je Vang Guokjang.

25. april 2012. godine
Zakazivanje za preglede kod subspecijaliste (ambulanta 2 bolnice) se vrši svakog radnog dana.
A zakazivanje za internističke preglede je 25-og u mesecu (ambulanta u starom delu doma
zdravlja - bivša hirurška ambulanta).

