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СРЕМСКА МИТРОВИЦА • ДР ЖИВКО ВРЦЕЉ, ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ускоро у функцији нова медицинска опрема
Захваљујући помоћи Покрајинске влaде,
у митровачку болницу ускоро стижу нови ЦТ
апарат, лапараскопски стуб, колор доплер, ултразвучни апарат за срце и крве судове, као и
ласер и микроскоп за Одељење офтамологије

Д

иректор Опште болнице Сремска Митровица др Живко Врцељ,
специјалиста опште хирургије, на прошлонедељној конференцији за новинаре представио је резултате рада ове
установе у претходном периоду и нову
медицинску опрему, а говорио је такође и о потешкоћама са којима се Болница сусреће у свом раду и начинима
на који се оне превазилазе.
- Захваљујући напорима покрајинске владе и покрајинског секретаријата за здравство, наша Болница је у првој половини ове године добила нову
мединску опрему. Пре неколико дана
добили смо нови ЦТ апарат који ће почети да ради за десетак дана, а у току је
и набавка два нова стерилизатора који
би требали стићи за око месец до месец и по дана. Постојећи ЦТ апарат је
био стар и стално се кварио, на његову
поправку током протекле две године
потрошено је скоро пуних осам милиона динара, од чега су 6,6 милиона динара била средства покрајинске владе.
На јунском конкурсу покрајинске владе
добили смо нови лапараскопски стуб

за хирургију, који ће олакшати лапараскопске операције у нашој Болници.
Иначе, ми смо по лапараскопској хирургији једна од познатијих болница у
Србији, а њеном развоју највише је допринео др Горан Ивић, специјалиста
хирургије, који је тада био на челу ове
здравствене установе. На том конкурсу добили смо такође и колор доплер
чија је набавка у току, затим ултразвучни апарат за срце и крвне судове, као
и ласер и микроскоп за Одељење офталмологије. На конкурсу за поправку
медицинске и немедицинске опреме
добили смо средства за набавку једног
новог котла за грејање на гас и средства за поправку лифта у старој згради.
Осим тога, на конкурсу који је још у току тражили смо средства за вентилацију, односно климатизацију операционе сале и интензивне неге и надам се
да ће нам и то бити одобрено – рекао
је о набавци нове медицинске опреме
директор Опште болнице Сремска Митровица др Живко Врцељ и додао да је
ова здравствена установа захваљујући
пројекту прекограничне сарадње са

Донација из Ванкувера намењена Дечијем одељењу

Служба интерне медицине

Др Живко Врцељ, директор Опште
болнице Сремска Митровица
Хрватској у међувремену набавила и
још два нова санитетска возила.
Како наглашава др Врцељ, с обзиром да је популација у Србији све старија, све је више пацијената са хроничним и малигним болестима. Управо из
тог разлога од изузетне важности је
палијативна нега која збрињава таква
стања. У митровачкој Болници је забележен велики број таквих пацијената,
тако да се очекује да њихов број до
краја године буде дупло већи него што
је то предвиђено уговором. Када је реч
о осталим донацијама, директор подсећа да је предузеће “Купер стандард”
донирало постељину Служби педијатрије, да је опрема за Дечије одељење
стигла из Ванкувера, а из Швајцарске
кревети, постељина и медицински материјал.
Када је реч о пројектима који су у
току, директор др Врцељ каже да је
Министарство здравља недавно покренуло пројекат увођења такозваних
дијагностичких сродних група. Реч је о
новом систему фактурисања услуга и
класификовања дијагноза, који треба
да крене са применом од следеће године. Поред тога, при Одељењу гинекологије основан је Центар за жртве
сексуалног насиља, а током године у
Болници се сроводио пројекат превентивних Министарства задравља који је
за циљ имао смањење листа чекања и
пружање могућности да медицинска

заштита буде доступна и оним грађанима који немају осигурање. Тренутно је у току конкурс Министарства за
специјализације и субспецијализације.
Митровачка Болница ће имати по једну специјализацију из опште хирургије,
радиологије и дечије хирургије, а што
се тиче субспецијализације у плану су
по једна субспецијализација из хируршке, анестезиолошке, интернистичке
и гинеколошко- акушерске службе.
Када је реч о проблемима, осим чињенице да је повећан број хроничних
и тешких болесника, те да су у порасту
малигне болести, директор др Врцељ
каже да велику потешкоћу предста-

вља уредба о смањењу броја запослених у јавним установама, као и одлазак
медицинског кадра у иностранство и
додаје:
-Такође, имали смо проблема и са
терминима наручивања амбулантних
прегледа код неких служби, али и то
ћемо ускоро решити. Осим тога, Болница је успела да оконча и све судске
спорове које смо имали од раније, а од
прошле године постепено уводимо и
осигурање лекара од лекарске грешке.
С. Михајловић
фото: М. М. и архива
Опште болнице

Нова санитетска возила

РУМА • ЗАСЕДА ЛО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Без проблема у општинској каси
Н

а последњој Општинског већа у
Руми усвојен је Нацрт извештаја о
извршењу буџета у првих шест месеци
ове године. Укупни приходи и примања у том периоду износе нешто више
од 848 милиона динара, што је 42,71
одсто у односу на палн буџета за ову
годину од 2,169 милијарди динара. Такући приходи остварени су у износу од
842 милиона динара, скоро шест милиона остварено је од продаје нефинансијске имовине, а задужења није било,
образложила је Нада Бараћ, из Одељења за финансије, привреду и пољопривреду. Укупно остварени приходи
и примања са пренетим неутрошеним
средтвима износе 1,043 милијарде динара, односно 46,42 одсто од плана.
- Расходи су извршени у износу од
884 милиона динара, што је 39,35 одсто од плана. Текући расходи су 639
милиона динара, издациза нефинансијску имовину 228 милиона динара,
а 6,9 милиона динара су издаци за отплату главнице дуга. Послови становања и заједнице имају највећи проценат
извршења буџета, односно 47 одсто,
социјална заштита 43,71 посто, спорт,
култура и вере 40,55 посто и образовање 38,73 одсто,рекла је Нада Бараћ.

Нада Бараћ
Најевћи проценат извршења буџета, када су у питању капитални пројекти, је спортској хали од преко 99 одсто
за постављање мултифункционалне
подлоге у великој сали. Исти проценат у извршењу буџета остварен је
приликом санације саобраћајница у
Буђановцима, а скоро стопроцентно
је извршен буџет приликом поставља-

ња јавне расвете у Радној зони Румска
петља, као и изградња пешачко бициклистичке стазе између Жарковца и
Путинаца. То значи да су ови послови
скоро у потпуности исплаћени. Највећи
инвестициони подухват у Руми ове године, а то је реконструкција Главне улице,
буџетски је реализован са 49 одсто.
Општина Рума ове године може
бити задовољна са средствима која
су пристигла са виших нивоа власти,
посебно за капиталне пројекте, међу
којима је најзначајнија већ поменута
реконструкција Главне улице.
-Укупно примљени трансфери са
виших нивоа власти су 276 милиона
динара и то: текући наменски трансфери од републике у износу од 2,6
милиона динара, текући наменски
трансфери од покрајине око 21 милион, ненаменски трансфери од покрајине 77 милиона динара, а капитални
наменски трансфер од АП Војводине
175,5 милиона, који се највећим делом
односи на Главну улицу, док страних
донација и задужења није било, образложила је Нада Бараћ.
Одлуком о промени буџетске апропријације, опредељено је да Установа
спортски центар прерасподели сред-

Са 60. седнице већа
ства у износу од 500.000 динара за потребе објекта базена.
- Прерасподелу им омогућује Закон
о буџетском систему и висини до 10 одсто. Они су поднели захтев да се средства преасподеле са позиције зграде
и грађевински објекти. Недостају им
средства за услуге по уговору, односно
за агенцију за обезбеђење и спасиоце
и промотивни рекламни материјал у
износу од 200.000 динара и 300.000 динара за материјал, највећим делом за
набавку хемијских средстава за одржавање хигијене воде и базена, што
укупно чини 500.000 динара, рекла је
Маријана Колонџија из Одељења за
финансије, привреду и пољопривреду
Општинске управе у Руми.

Општинско веће донело је одлуку о
финансијској помоћи Драгани Протић
из Никинаца у износу од 30.000 динара за увођење електричне енергије,
дата је сагласност општинском Јавном
правобранилаштву на закључивање
вансудских поравнања за уједе паса
и мачака луталица, усвојен је предлог
Одлуке о доношењу смерница за израду Плана капиталних инвестиција у наредне четири године као и две одлуке
по којима се oпштина обавезује да ће
финансијски учествовати у реализацији пројеката у области водоснабдевања за које ће путем конкурса већи износ определити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство.
С.Белотић

