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ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРИ О ВИ ЦА

Бол ни ца изме ђу
жеља и  могућ но сти

У митро вач кој Општој бол ни ци у 
четвр так 26. јула дирек тор др 
Жив ко Врцељ је одр жао кон фе

рен ци ју за нови на ре која је за тему 
има ла резул та те рада, теку ће актив
но сти у сми слу опре ма ња нео п ход
ним меди цин ским апа ра ти ма, као и 
поте шко ће са који ма се суо ча ва ова 
здрав стве на уста но ва.

Др Врце ља је поно вио да је Бол ни
ца од покра јин ског секре та ри ја та за 
здрав ство доби ла ЦТ апа рат и два 
сте ри ли за то ра. Про блем са ЦТ апа
ра том је био дуго го ди шњи, с обзи ром 

на то да је он још од 2016. био у ква ру.
– Када сам име но ван на место 

дирек то ра Опште бол ни це, зате као 
сам ста ри ЦТ апа рат који је био у ква
ру већ три месе ца. Зна чај на сред
ства, која смо тако ђе доби ли од 
покра ји не, била су уло же на у поправ
ку тог ЦТ апа ра та, али се он изно ва 
ква рио. Чак смо из пирот ске бол ни це 
доби ли рас хо до ван ЦТ апа рат, ради 
резер вних дело ва. Сада смо доби ли 
нов Филип сов апа рат чија уград ња је 
у току. Уско ро апа рат почи ње са 
радом, за неких десе так дана. Ово 

посеб но нагла ша вам пошто кола ју 
гла си не да овај нови ЦТ апа рат неће 
бити у функ ци ји до кра ја годи не. То 
јед но став но није тач но, апа рат ће 
врло брзо поче ти са радом, рекао је 
др Жив ко Врцељ.

Он је додао да је набав ка два сте
ри ли за то ра у току и они ће сти ћи у 
року од месец до месец и по дана. 

Лапро скоп ски стуб за хирур ги ју 
тако ђе је наба вљен сред стви ма 
покра ји не. Митро вач ка бол ни ца је 
ина че један од бол ни ца у којој се  оба
вља вео ма вели ки број лапро скоп
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ских опе ра ци ја. Бол ни ца ће бити 
опре мље на и новим колор допле ром, 
ултра звуч ним апа ра том за срце и крв
не судо ве, ласе ром. Што се тиче 
неме ди цин ске опре ме, Бол ни ца је 
наба ви ла котао за гре ја ње на гас, и 
доби је на су сред ства за поправ ку 
лиф та. Сред ства су тра же на и за кли
ма ти за ци ју сале за интен зив ну него. 
Др Врце ља сма тра да би овим био 
решен про блем вен ти ла ци је у опе ра
ци о ним сла ма.

Што се тиче тран спор та боле сни ка, 
Бол ни ца је има ла само јед но сани тет
ско вози ло, сва оста ла вози ла при па
да ју Дому здра вља. 2017. годи не у 
јулу пре ко Мини стар ства здра вља 
доби је но је сани тет ско вози ло, и два 
сани тет ска вози ла по про гра му пре
ко гра нич не сарад ње са Хрват ском. 
Тај про грам финан си ра Европ ска уни
ја, а мањи део који пада на Бол ни цу 
сно си ће покра јин ски секре та ри јат за 
здрав ство. 

– Наша попу ла ци ја је све ста ри ја, 
све више има хро нич них боле сни ка и 
оних који су обо ле ли од малиг них 
боле сти, као и здрав стве но запу ште
них паци је на та, рекао је др Врцељ.

Било је и мањих дона ци ја у виду 
опре ме и посте љи не за мно га оде ље
ња, кре ве та, меди цин ских инстру ме
на та.

У току је про је кат уво ђе ња дијаг но
стич ких срод них гру па, а тиче се кла
си фи ко ва ња дијаг но за по гру па ма и 
сход но томе и фак ту ри са ње. Др 
Врцељ је поме нуо и Цен тар за жртве 
сек су ал ног наси ља који ради већ 
неко ли ко месе ци. Било је акци ја бес
плат них пре вен тив них пре гле да. Циљ 
је био да се сма ње листе чека ња, али 
и да се паци јен ти без оси гу ра ња могу 
пре гле да ти и лечи ти. Ове акци је су 
биле изу зет но посе ће не.

Дирек тор је рекао да је у току кон
курс за спе ци ја ли за ци је, за деч ју 
хирур ги ју, општу хирур ги ју, суб спе ци
ја ли за ци је за меди ци ну бола, одно
сно ане сте зи ју, онко ло ги ја, хема то ло
ги ја и нео на то ло ги ја. 

Што се тиче про бле ма др Жив ко 
Врцељ је поно вио да је нај ве ћи про
блем све ста ри ја попу ла ци ја и све 
већи број малиг них боле сти као и 
здрав стве на запу ште ност паци је на та.

– Дру ги про блем је мањак запо сле
них, што због одла ска меди цин ских 
тех ни ча ра у ино стран ство, што због 
уред бе Вла де Срби је о забра ни запо
шља ва ња у јав ном сек то ру. Дошли 
смо у про блем и са спре ма чи ца ма, 
које финан си ра мо из соп стве них 
сред ста ва. Било је про бле ма и са тер
ми ни ма нару чи ва ња амбу лант них 
пре гле да, али то смо реша ва ли у току. 
Мора ли смо пону ди ти тер ми не за 
пуно рад но вре ме, и ја сам ту био вео
ма строг, тако да сада нема више 
таквих про бле ма, каже др Врцељ.

Др Врцељ је гово рио и о оче ки ва њи
ма паци је на та која они има ју у одно су 
на здрав стве ни систем Срби је. 

– У земља ма Европ ске уни је има те 
раз не нивое оси гу ра ња, раз не паке те 
који покри ва ју одре ђен ниво здрав
стве не зашти те. Пра во сва ког паци
јен та је да се одлу чи за одре ђе ни 
ново, али онда то има и сво ју цену. 
Ми има мо јед нак ниво оси гу ра ња за 
све. И то тре ба нагла си ти. Ми не 
може мо има ти здрав стве ни систем на 
нивоу ЕУ зато што нисмо довољ но 
еко ном ски јака земља. Ситу а ци ја 
јесте знат но боља него у сеп тем бру 
2012. годи не, када је Срби ја била 
пред бан кро том, али не довољ но 
добра да бисмо могли у пот пу но сти 
да испу ни мо све зах те ве паци је на та. 
Ми нисмо у ста њу да обна вља мо 
меди цин ску опре му у оном оби му у 
ком је то потреб но. Сви апа ра ти се 
мак си мал но кори сте, и нор мал но да 
се ти апа ра ти ква ре. Оси гу ра ње лека
ра од лекар ске гре шке је инсти тут 
који је раз ви јен у земља ма запа да. 
Код нас је то уве де но тек од про шле 
годи не и то само дели мич но. Лека ри 
су оси гу ра ни на ниво који није дово
љан, тако да бол ни це сно се тро шко ве 
лекар ских гре ша ка. Реши ли смо све 
суд ске спо ро ве од рани је, нових има 
мање. Лоше је што се ства ра тренд 
да људи хоће да реше сво је финан
сиј ске про бле ме на рачун Бол ни це. 
Судо ви пре су ђу ју обич но у корист 
паци је на та. Ми се мора мо бори ти да 
лека ри пра ве што мање гре ша ка. Гре
ша ка увек и сву да има, човек није 
без гре шан. Међу тим, фама је да бол
ни це не ваља ју ништа и да тре ба 
тужи ти бол ни це. Ово је наша зајед
нич ка имо ви на о којој мора мо бри ну
ти како би она могла да функ ци о ни
ше. Мно ге бол ни це у Срби ји су у 
бло ка ди упра во због при нуд них 
напла та пре су ђе них мате ри јал них 
ште та. Тако ђе, бол ни ца је мора да 
испла ћу је и ште те због тужби запо
сле них. И ту има сва ка квих тужби и 
сва ка квих пре су да. Ја се зала же, као 
дирек тор, да се ради мак си мал но 
саве сно, одго вор но и струч но. Да се 
гре шке све ду на мини мум, иста као је 
др Врцељ. 

Он је на кра ју поме нуо одлив меди
цин ског осо бља, који се све више 
пре по зна је као вели ки про блем. 
Међу тим, Срби ја није ту једин стве на. 
То се деша ва у мно гим земља ма, па 
чак и у чла ни ца ма Евр оп ске уни је, на 
при мер у Хрват ској.

– Не би било добро да нам се деси, 
као што каже мини стар Лон чар,  да 
купи мо сву опре му, а да оста не мо без 
здрав стве ног кадра. Меди цин ске 
сестре у нашој бол ни ци има ју пла ту 
око 250 евра, лека ри спе ци ја ли сти 
око 600 евра. Нор мал но је да ће 
људи одла зи ти, јер од њих се тра жи 
стан дард рада као у ЕУ са ова ко 
малим пла та ма.  Ту мора да се нађе 
неко реше ње, закљу чу је др Жив ко 
Врцељ. 

С. Ц.

Ми се мора мо
бори ти да лека ри
пра ве што мање
гре ша ка. Гре ша ка
увек и сву да има, 

човек није без гре шан. 
Међу тим, фама је да 
бол ни це не ваља ју 

ништа и да их тре ба 
тужи ти. Ово је наша 

зајед нич ка имо ви на о 
којој мора мо бри ну ти 
како би она могла да 

функ ци о ни ше

Не би било добро да 
нам се деси, као што 

каже мини стар
Лон чар, да купи мо сву 
опре му, а да оста не мо 

без здрав стве ног 
кадра. Меди цин ске 

сестре у нашој
бол ни ци има ју пла ту 
око 250 евра, лека ри 
спе ци ја ли сти око 600 
евра. Нор мал но је да 

ће људи одла зи ти,
јер од њих се тра жи 
стан дард рада као у 
ЕУ са ова ко малим 

пла та ма.  Ту мора да 
се нађе неко реше ње, 

закљу чу је
др Жив ко Врцељ


