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     До почетка претпрошлог века српски народ се лечио у 
својим кућама или код народних самоука, док је за теже 
болести ишао код приучених лекара – грчких хећима и 
турских бербера. Лечили су и калуђери у манастирима уз 
помоћ „староставних“ књига – лекаруша, док су видари и 
костоломци видали ране и намештали преломљене кости. 
За психичке тегобе болесници су се обраћали 
надрилекарима и врачарама, којих је било у готово сваком 
месту. 
     Први приучени лекар дошао је у Јагодину по 
смиривању устаничких бојева. Према писму Јанићија 
Радовића, старешине јагодинске Мезулхане (Поште), 
упућеном 1824. године Кнезу Милошу, био је то извесни 
др Гвидо, италијански поданик који се овде задржао на 
путу за Цариград. Са собом је водио апотекара 
Тристијана  и пратиоца Петра, који је, сем италијанског, 
знао и турски, те су уз његову помоћ путовали кроз 
балканске крајеве. 
     У току 1829. године путописац Ото Дубислав Прих је 
срео у Јагодини др Ђорђија, кога су мештани радије 
звали Ђорђе Јеврејин. До тада је службовао као 
ескадронски лекар у аустријској војсци и као варошки 
лекар у Шапцу, а овде је стигао по личној жељи. Пирх 
бележи да је добро владао немачким и турским језиком, а 
слабо занатом, што је надокнађивао особитим држањем и 
причљивошћу. Међутим, јагодински житељи су морали да 
му опраштају све мане, јер је био један од 6 лекара колико 
их је тада било у Србији. 
     Брига о народном здрављу је почела добијањем 
хатишерифа султ. Мехмеда 1830. године, који је 
Србима, поред осталог, дозволио да подижу цркве, школе 
и болнице, и доношењем Устава 1836. године, који је 
предвидео оснивање Министартсва просвете и 
санитета. Касније је његову функцију преузело 
Министарство унутрашњих дела са санитетским 
одељењем, док је о здрављу народа бринуо сам кнез 
Милош залажући се да се лечењем баве, ако не увек 
стручна лица, а оно појединци вешти у томе и доводећи у 
земљу стране лекаре. У време ових збивања у Србији је 
радило само десетак здравствених радника, и то: дворски 
лекар Карл Пацек, Ђорђе Новаковић, лекар у Бањи, и 
гардијски лекари: Емерик Линдермајер, Карл Белони и 
Димитри Капари, карантински лекари: Максим 
Мишковић, Херман Мајнерт, Сава Јовановић и 
Антоније Славук, као и апотеркар Павле Илић. 
 

УСТАНОВЉЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 
 У СРБИЈИ 

     Априла 1839. године, наредбом Карла Пацека, 
привременог начелника Санитета Кнежевине Србије, 
установљени су здравств. пунктови у земљи и 
постављени: окружни физикуси у Шапцу, Београду, 
Смедереву, Јагодини, Чачку и Ужицу, а хирурзи у 
Ваљеву, Београду,  
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Милановцу, Зајечару, Бањи, Књажевцу и Карановцу, док 
су војни лекари придодати Крагујевцу и Пожаревцу, јер су  
се у њима налазиле јединице Кнежеве Гарде. Изван мреже 
су остала окружна седишта у Неготину, Књажевцу, 
Алексинцу и Ћуприји, јер није било слбоодних лекара да 
се и тамо упуте. 
     По упутству др Пацека, задатак окружних физикуса је 
био да „калеме“ кравље богиње, забрањују употребу 
нездравих јела и пића, спречавају бапско и шарлатанско 
лечење, надзиру тргивање лековима, поучавају народ о 
хигијенским радњама, обављају судско – лекарске 
дужности (врше визитирање и дају мишљење о 
способности лица за службу, женидбу и брак, или о 
убијеним, отрованим и тученим) и подносе извештаје о 
раду. Истовремено је требало,  у недостатку среских и 
варошких лекара, да лече оболеле у кућама и 
„шпитаљима“ (болницама), а и да носе лекове у ручним 
апотекама, уколико  у њиховом месту још није била 
отворена апотека. 
     На дан 24. јула 1839. године Ђорђе Протић, министар 
унутрашеих дела, и др Карл Пацек, привремени 
начелник Санитета, обзнанили су списак лекара 
распоређених за окружне физикусе у Пожаревцу, 
Јагодини, Смедереву, Ваљеву, Чачку, Крагујевцу, 
Шапцу, Гургусовцу и Београду.  
 

 
 

     Под редним бројем 2, за окружног физикуса 
јагодинског округа постављен је др Карл Белони, до 
тада лекар Гарде и Моравско – подринске команде у 
Чачку, са стажом од 4,5 године и годишњом платом од 
300 талира. 
     Списак је објављен 7. августа 1839. године, што се 
сматра датумом постављења др Белонија за јагодинског 
физикуса, али и почетка организоване здравствене 
заштите у Поморављу. 
 

У наредном броју: 
Jагодина уочи доласка Др Карла Белонија 

Биографија др Карла Белонија, 
Одлазак Карла Белонија из Јагодине... 

 
 

Марјан Деспотовић, в. з. статистичар 
Опште болнице Јагодина 

 
 

ВРЕМЕПЛОВ ЗДРАВСТВА У ЈАГОДИНИ        
 

 

ФЕЉТОН 
 

 

  



 

 
 
 

 
 

         Као и сваке године у нашем граду обележен је 17.октобар, Дан ослобођења Јагодине од фашизма . 
Тим поводом уручене су Октобарске награде заслужним организацијама и појединцима. 
Највеће  градско признање добило је и четворо лекара и једна медицинска сестра из Опште болнице Јагодина. 
Представљамо Вам доботнике престижног признања,којима уједно и честитамо.

Прим. Др Мирољуб Васић 
специјалиста гинекологије и акушерства 
субспецијалиста из фертилитета и стерилитета 
 

Рођен 22.07.1948 године у Лукару,општина Јагодина.Гимназију завршио у Јагодини.Дипломирао на Медицинском 
факултету у Београду 1975 године са просечном оценом 9,3. 
У сталном радном односу од 1976 године. 
Специјализацију из гинекологије и акушерства завршио 1983 године. Субспецијализацију из стерилитета и 
фертилитета завршио 1997 године, исте године за стручни рад добио титулу примаријуса.За успешан рад у 
Српском лекарском друштву,гинеколошко акушерска секција,добио диплому као признање.У периоду од 
1997године до 2006 године био је начелник и ментор Службе за гинекологују и акушерство са неонатологијом.

Др Надежда Петровић 
доктор медицинских наука 
специјалиста анестезиолог 
субспецијалиста Клиничке фармакологије 
 

Основну и средњу школу је завршила у Косовској Митровици.На Медицинском Факултету у Крагујевцу 
дипломирала 1983 године,са просечном оценом 8,61. 
Специјализацију из анестезије са реаниматологијом завршила 1995 године, ,а субспецијализацију из Клиничке 
фармакологије завршила 2008 године на Медицинском факултету у Београду. 
Звање доктора медицинских наука стекла је 2012 године. 
Удата је и има двоје деце. 
 
Др Љубиша Ристић 
специјалиста за ортопедску хирургију и трауматологију 
 
 

Рођен 12.09.1965 год. у Власотинцу. 
Дипломирао 1991год. на Медицинском факултету у Београду. 
Од 1992 до 1993 год. радио у Болници у Сомбору. 
Од 1993 до 1997 год радио у служби опште праксе и хитне помоћи Здравственог  
центра у Јагодини.Од 1997 год. ради у служби ортопедије и трауматологије Опште болнице у Јагодини. 
Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије завршио 2003 год. у ОХБ Бањица Београд. 
Ожењен је и има двоје деце.                                      
 

 
Др Владимир Трајковић 
специјалиста интерне медицине 
 
 

Рођен 02.09.1973 год. у Јагодини,где је завршио основну и средњу школу. 
Дипломирао 1999год. на Медицинском факултету у Крагујевцу. 
Специјализацију из интерне медицине завршио 2007 године на Медицинском факултету у Београду,где тренутно 
завршава ужу специјализацију из пулмологије. 
Ради на пословима начелника одељења пнеумофтизиологије,сектора за интернистичке гране медицине Опште 
болнице у Јагодини. 
Ожењен је и има два сина. 

 
   
вмс.Ивана Јеремић 
 виша гинеколошко-акушерска сестра 
 
 

Рођена 22.11.1978 год. у Јагодини. 
Средњу медицинску школу,одсек гинеколошко акушерска сестра,завршила 1997 године у Ћуприји. 
Вишу медицинску школу,одсек гинеколошко акушерска сестра,завршила 2006 године у Ћуприји. 
У сталном радном односу је од 1998 године у Општој болници Јагодина,Служба гинекологије и акушерста са 
неонатологијом, где ради као бабица. 
                                                                                                                                                                        Д.П

 

АКТУЕЛНО 
 

 
  

ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     Крајем 2011 године започета је успешна сарадња  
Опште болнице у Јагодини,односно Одељења 
Опште Хирургије, са Потпуковником Др Момиром 
Шарцем, Специјалистом Опште и Васкуларне 
Хирургије и Доктором Медицинских Наука из 
Војно Медицинске Академије Београд. 
     Др Момир Шарац постао је званични 
консултант по уговору Опште Болнице Јагодина у 
циљу: Едукације, унапређенја техника и нових 
метода операција вена ногу у Општој Хирургији ОБ 
Јагодина. 
     Пацијенти са артеријском патологијом  су 
добили, поред прегледа и успешну проходност ( 
БЕЗ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА) до предложених 
дијагностичх процедура (МСЦТ  артериских судова 
) и оперативног леченја у Војно Медицинској 
Академији Београд. 
     До сада је новом методом операција вена у 
Општој Хирургији Јагодина успешно  оперисано 40 
пацијената,урађено више стотина прегледа 
пацијената са васкуларном патологијом 
Поморавског округа и успешно формирано више 
АВ фистула за  дијализу пацијента  са  територија 
других  округа  (Смедревска Паланка, Смедрево, 
Пожаревац). 

 

                                          

                            Др    Момир Шарац 
 
     Др Момир Шарац је изузетно задовољан 
досадашњом сарадњом са ОБ Јагодина,пун је речи 
хвале за хирурге ОБ Јагодина и остало медицинско 
особље ,као и за опрему хируршких сала и 
инструментаријум. 
     Град Јагодина,Општа Болница Јагодина и 
локално становништво су овом сарадњом добили 
високо стручно и најсаврменије хирушко лечење и 
дијагностику.Надамо се да ће се ова сарадња 
наставити на опште задовољство свих запослених  у 
ОБ Јагодина,локалног становништва, али и 
пацијената са територије других општина и округа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                   
                  
 

                      
                            Др Слађана Митровић 

                                                                                                             специјалиста опште хирургије 
 

 

АКТУЕЛНО 
 

  
Др МОМИР ШАРАЦ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     У складу са најавом менаџмента Опште болнице 
у Јагодини да ће и наредном периоду приоритет 
бити набавка нових дијагностичких уређаја, 
за потребе одсека оториноларингологије Опште 
болнице у Јагодини купљен је Аудиометар са 
тимпанометром најновије генерације.  
     

АУДИОМЕТРИЈА 
 
     Тонална лиминарна аудиометрија је у 
свакодневној клиничкој пракси основна метода за 
испитивање слуха. Она се спроводи помоћу 
електроакустичног апарата-аудиометра. 

      
Звук може да се преноси кроз ваздух и путем кости. 
Ваздушна проводљивост звука је природан начин 
слушања. Звук кроз ушни канал долази до бубне 
опне и преноси се даље. Коштана проводљивост је 
пренос звука директно на кост иза ува, заобилазећи 
ушни канал, бубну опну и слушне кошчице. 
Тонална аудиометрија се ради преко оба ова 
преноса. Испитивање се спроводи на неколико 
фреквенција од ниских до високих тонова. Велики 
је значај средњих, такозваних говорних 
фреквенција, које код човека добијају примарну 
важност (500-5000Хз). Значај осталих фреквенција 
постаје сасвим секундаран. Испитивање се врши 
чистим тоновима. Аудиометар даје тачну 
фреквенцију тона на одређеним интензитетима 
тона. Тако се добија графички приказ стања слуха. 
На основу тог налаза може се проценити да ли је 
слух нормалан или оштећен. Уколико је пад слуха 
испод 40-50 дБ онемогућен је нормалан социјални 
контакт. 

 
 

ТИМПАНОМЕТРИЈА 
 
     Тимпанометрија је објективна, неинвазивна, брза 
и једноставна дијагностичка метода којом се 
региструју патолошка стања у средњем уву. Путем 
промене притиска у спољашњем слушном каналу 
одређује се покретљивост бубне опне и ланца 
слушних кошчица. Патолошка стања у средњем уву 
доводе до слабљења слуха. Нарочито је важна за 
испитивање кондуктивне редукције слуха која се 
јавља код деце услед развоја хроничног секреторног 
отитиса. 
 На основу испитивања слуха и поред осталих 
налаза доноси се одлука о начину лечења насталог 
поремећаја. 

 Д.П 

 

НОВО У ОБ ЈАГОДИНА 
 

  
АУДИОМЕТАР СА ТИМПАНОМЕТРОМ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дефиниција: Анафилактички шок (АШ), 
Anaphilactic shock, генерализована анафилактичка 
реакција, хиперсензитивна алергија је нагла и често 
смртоносна алергијска реакција, која настаје у току 
1 – 5 минута, најчешће после примене 
парентералних лекова, контрасних средстава или 
нехуманих беланчевина. 
Алергени који могу да изазову АШ деле се у две 
групе: 

1. Хаптене 
2. Комплетне алергене 

Клиничка слика: У АШ доминирају 3 основне 
компоненте: 

1. Васкуларни колапс – пад тензије или 
ексремна хипотензија 

2. Бронхоспазам или сужење дисајних путева 
3. Оток (едем) ларинкса 

Све се догађа као да је болесник искрварио у 
сопственим крвним судовима 
Симптоми АШ се обично јављају након неколико 
минута (5 – 10) по контакту са алергеном. 
Реакције се могу јавити и до 20 минута након 
контакта са алергеном и тада су најтеже и могу се 
поново јавити 1 до 6 часова након првих реакција. 
Превенција: Пре сваког давања и примене лекова 
узети детаљне податке и прегледати медицинску 
документацију о ранијим реакцијама 
преосетљивости на неки лек. 
Терапију АШ започети најбрже што може. 
Код озбиљних системских реакција и посебно код 
нагло настале реакције треба одмах дати Адреналин 
сц или им што је брже могуће. Озбиљне 
анафилактичке реакције траже свеобухватну 
медицинску терапију на лицу места и брз транспорт 
до најближе стационарне установе.  
После опоравка од ове реакције пацијента треба 
обсервирати још 24 часа. 
Опште и специфичне мере: 
-уклањање алергена 
-правилан положај „Шок положај“ 
-пролазност дисајних путева 
-регулација телесне температуре 
-Есмархова повеска проксимално од давања 
  Лека 
-Адреналин и.м. или дубоко с.ц. 
-пласирати И.В. канилу и надокнада течности 
-обсервација тензије ЕКГ – а и СП 02 
-прати се дисање, циркулација и стање  
 свести  

 
                                    Др Верица Петровић 
 

-агонисти бета 2 рецептора И.В. –  
  бронходилататори 
-код ларингеалног едема инхалација  
  адреналина 
-асистирана вентилација ако је потребно: 
-уста на уста, АМБУ балон ендотрахеална  
  интубација, хитна трахеостома 
-уринарни катетер 
-антихистаминици Synopen, Phenergan,  
  Difenhidramin 
-H2 антагонисти – Ranitidin 
-Глукокортикоиди 
-уколико дође до застоја срца започети ЦПР  
  по уобичајним смерницама за њу 
 
Бележити време и врсту терапије у листу. Пошто 
се симптоми смире болесник мора остати под 
болничким надзором због опасности од едема 
ларинкса. 
 

- Профилакса АШ 
 

   ЛИТЕРАТУРА: 
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   anapihlactic shock in patient on beta –  
   blockers. Emerg. – med. 2005: 224 – 227 
-  Pumparez RS: Fatal posture in anaphilactic  
   shock – Allergy clin. immunol 200. 112(2) 
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     Итерна медицина је грана и специјлност 
медицине која се бави превенцијом дијагностиком 
и нехируршким лечењем бoлeсти одраслих особа, 
нарочито обољења унутрашних органа.  
     
     Доктор интерне медицине који се назива и 
,,Интерниста” током основних студија и 
специјализације обучава се на који начин да 
превенира, дијагностикује и лечи болeсти од којих 
обoлeвају одрасле особе. 

     И ако сам назив интерна медицина упућује на 
унутрашње органе, интерниста лечи човека као 
целину, а не само појединачне органе. 
   

 начелник – Др Драган Јеремић                                                                                                                                         главна мед. сестра-Љиљана Станојевић 
 
 

Полазећи од горе наведеног итерна медицина се не без разлога назива "краљицом медицине“. 
 
 
    Своју „краљицу медицине“ има и Општа болница 
у Јагодини у,а чини је четири одсека: 
 
- Одсек крадиологије са интензивном негом,  
  (дијагноза и лечење срца и крвних судова) 
 
- Одсек ендокринологије,  
  (дијагноза и лечење ендокриног система) 
 
- Одсек гастроентерологије  
  (дијагноза и лечење органа за варење) 
 
- Одсек опште интерне медицине 
 
    Кадрoвска структура обухвата 15 лекара,међу 
којима су доктор наука, примаријус, магистар, 
субспецијалисти,специјалисти, 43 медицинске 
сестре са вишом и средњом стручном спремом и 1 
здравствени сарадник. 

   Интерно одељење има 72 постеље,од којих 6  у 
интензивној нези коронарне јединице. 

    Лекари и остало медицинско особље 
здравственим осигураницима 24 часова дневно 
пружају специјалистичко консултативну и 
стационарну здравствену заштиту на секундарном 
нивоу,која обухвата:  
 

 
- пријем и збрињавање ургентних стања,   
- субспецијалистичке и специјалистичке  прегледе, 
- дијагностичку обраду и   
- лечење пацијената.  
  
      Медицинско особље је заступљено у интерним и 
екстерним едукацијама и тако имплементира своју 
стручност и знање при раду, у циљу што бољег и 
квалитетнијег збрињавања оболелих. 
 

     Одељење интерне медицине у 2011 години 
остварило је укупно:  
- 33 344 прегледа,  
-   2 816 болнички лечених пацијената  
- 20 059 остварених болничких дана 
 
     Из свега изнетог јасно се може закључити да је 
Одељење интерне медицине један од носећих 
стубова здравствене заштите у Општој болници 
Јагодина,али и да здравстени осигураници могу да 
буду спокојни јер је ово одељење 
кадровски,стручно и у сваком другом погледу 
оспособљено да им пружи врхунску здравствену 
заштиту.  
 
 
                                                                      Д.П 
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     Након што је именован на место директора 
Опште болнице у Јагодини, у свом првом мандату,  
Др Дарко Милетић као један од својих 
приоритетних задатака означио је  системско 
решавање стално присутног проблема недостатка 
крви за потребе лечења болесника у Општој 
болници Јагодина. 
     Недостатак крви, за потребе лечења, је хроничан 
проблем са којим се суочавају све здравствене 
установе и који се из године у годуну увећава.Зато 
се системско решавање овог проблема многима 
чинило као немогућа мисија. 

   Ипак да није све онако како изгледа на први 
поглед,односно да много тога зависи од 
организације потврдило се и у овом случају. 
   Успостављени су контакти са активистима 
удружења добровољних даваоца крви и том 
приликом су сагледани објективни проблеми са 
којима се ова удружења суочавају.Након детаљно 
одрађене анализе и исказане обостране жеље за 
сарадњом  усаглашени су даљи правци деловања и 
успостављен нови организациони модел. 
   Такав начин рада и стална ангажованост активиста 
на терену допринели су да се број добровољних 
даваоца крви увећа,а самим тим и да се много 
живота спаси. 
   Особље Одељења трансфузиологије Опште 
болнице у Јагодини не прави разлику између 
великих и малих акција добровољног давања крви 
већ се са задовољством и захвалношћу одазива на 
сваки позив и одлази на место организовања акције 
добровољног давања крви. 

Јер свака кап крви је драгоцена и за неког значи 
продужење живота.    
    
   Ипак свега неби било да није људи добре воље 
који су спремни да дају крв,односно њихових 
представника,активиста,који организују акције  
добровољног давања крви и анимирају добровољне 
даваоце крви на терену.   
 
    Свима њима Општа болница у Јагодини 
упућује овим путем захвалност у име оних 
болесника који су добили нову шансу за живот. 
     
    У септембру и октобру месецу текуће године 
успешно су  организоване четири акције 
добровољног давања крви тако да је у Драгоцвету 
одржана традиционална акција добровољног давања 
крви, а поменутом периоду активна су била и 
удружења „пивара “, „деоница “,и  “топлана“, па је 
укупно обезбеђено 115 јединица крви за потребе 
лечења пацијената у  Општој болници Јагодина. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     На крају треба најавити и да је за месец октобар 
планирана још једна велика акција од стране 
удружења „Сики“ из Ракитова где је одзив даваоца 
традиционално велики,а организација перфектна, па 
се очекује преко 100 јединица крви. 
 
 
                                                                                             Д.П 

 

АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 
  

СВАКА КАП КРВИ ЈЕ ДРАГОЦЕНА 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Здравствени радници и сарадници имају право и 
обавезу да у току свог рада стално прате развој 
медицинских достигнућа и да се стручно 
усавршавају ради унапређења квалитета свог 
рада,што се постиже континуираном медицинском 
едукацијом у виду курсева,семинара,стручних 
састанака. 

 
    Сви програми морају бити акредитовани од 
стране Здравственог савета Србије. 

 У организацији Опште болнице  Јагодина од 
2010 године до сада је акредитовано и реализовано 
више стручних састанака које је посетило 12 103 
слушалаца.Поред запослених у Општој болници 
Јагодина  и ЗУ ДЗ Јагодина стручним састанцима су 
присуствовали и здравствени радници  из других 
установа (геронтолошки центар , приватне 
ординације,лабораторије и апотеке,вртићи,дом 
ученика) и градова (Параћин, Ћуприја, Рековац, 
Свилајнац ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сва предавања  за  раднике Опште болнице 
Јагодина и ЗУ ДЗ Јагодина била су бесплатна,док је 
котизација за учеснике из других установа износила 
300 динара. 
         У сарадњи са Удружењем  здравствених 
радника Јагодине и Савезом удружења здравствених 
радника Србије од 2010. године  организују се 
бесплатни стручни састанци са предавачем по 
позиву, који су акредитовани од стране  
Здравственог савета  за све профиле. 
         Стручни састанци  су одржани у Културном  
центру Јагодина што је запосленима омогућило да 
стекну довољан број екстерних бодова без трошкова   
путовања. 
         Поред тога чланови Удружења  здравствених 
радника Јагодине учествовали су на едукативним 
семинарима, инерсекцијским скуповима (Лепенски 
вир,Палић) , конгресима (Мајски и Октобарски 
сусрети на Златибору), симпозијумима ( Лепенски 
вир) и пројектима министарства здравља (Пројекат 
КОВИ у сарадни Канцеларије Министарства 
здравља , ЕУ  и СУЗРС). 

Схватајући да је стручно усавршавање један 
од главних императива професије Општа болница  
Јагодина ће настојати да у наредном периоду и даље 
прати и узима учешће у свим едукативним 
активностима, дајући на тај начин допринос у 
стручном усавршавању здравствених радника свих 
профила. 

вмс.Биљана Јаркин                                                                                          
гл. мед. сестра ОБ Јагодина

ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА  
У ОБ ЈАГОДИНА 

 
 

 

 
      

   

 

 
 
 

ДЕШАВАЊА 
  



  
                                                                                                                                              

        У организацији ГСГСЗ Независност, од 29.08 до 03.09.2012 године,у Бугарској (Сунчев брег,хотел Котва) 

одржане су радничко спортске игре у којима је учешће узело преко 500 учесника из целе земље. 
     Из Опште болнице и Дома здравља у Јагодини на овим спортским сусретима такмичило се 50 учесника у 
свим спортовима. 
     Освојено је 15 одличија,а најзначајније је проглашење мушке екипе за најбоље на играма и женске која је 
заузела друго место у укупном пласману.   
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ГСГСЗ „НЕЗАВИСНОСТ“ 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

ПАМЕТОВАЊЕ 
ДРАГАНА ЖИВАДИНОВИЋА - ГИЛЕТА 

 

       Спремите ситан новац.Шалим се на ваш рачун.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ставио сам главу у торбу,почеле су да ми лутају мисли.  
                                                                                                              Изаберите вођу!Вешала су спремна. 
Док не падне власт и град добро дође.            
                                                                                                              Није ово живи песак.Ово је Србија.                                                        
Држава је као књига,прво се изда,па се после прода. 
                                                                                                              Народ се пита.Окупатор му одговара. 
Благо држави где мишеви коло воде.                      
                                                                                                              Кога народ изабере,швалерка га смени. 
 Док смо на тапету,зид нам се руши.                        
                                                                                                              Не бежи од сенке!Угаси светло. 
 Новац има две стране,круну и задужење. 
                                                                                                              Тешко ексеру кад се лако вади. 
Неки политичари прате фудбал.Нон-стоп су у офсајду. 
                                                                                                              Треба бити пуно поштен,па патити.                
Код нас има највише кипова на слободи.   
                                                                                                              Да би био у центру пажње,стани на мету. 
Мировна мисија је успела,рат може да почне. 
                                                                                                              Сазнање је највећа човекова мора. 
Ум у политици-највећа је сиротиња. 
                                                                                                              Тешко црнцу кад по снегу бежи. 
Идоли нам предњаче-окретањем задњица. 
                                                                                                               Кајање је греху пасторче. 
Стрпали га у затвор,био је на трагу истини.                                                                                                           
 
Добио је право гласа.Само је у току минут ћутања. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Везани смо за запад. И то осветом. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Драган Живадиновић – Гиле  
                                                                                                                                                                                   Главни техничар   
                                                                                                                                                      Одељења лабораторијске дијагностике Д З.Јагодина      
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