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       У току 1839. године у Србији је, уместо нахија и 
кнежевина заведена подела земље на 17 округа, са више 
од стотину срезова, под којима су биле општине са 3 
класе: Општина београдска, општине окружних вароши и 
сеоске општине. Јагодински округ, у који је упућен др 
Белони као једини лекар, имао је 6.674 домаћинстава: 
темнићки срез 3.471, левачки срез 3.155, а сама Јагодина 
546. У Јагодини су се од државних надлештава налазили: 
Окружни суд, Окружно начелство, Првостепени суд, 
Среско начелство и Општина јагодинска, а од јавних 
Мезулхана и Основна школа. У њима је радила шачица 
званичника са десетак чиновника, и то: окружни начелник 
Живко Шкорац са помоћником Илијом Вукићевићем, 
начелници темнићког, левачког и беличког среза: 
Миленко Радојковић, Риста Бабовић и Стевча 
Михајловић, варошки кметови: Стоиљко Миленковић и 
Никола Перишић, мезулханџије: Степан Вуковић и 
Матеја Андрић и учитељи: Павле Крецојевић и Петар 
Шаркић. Известан политички уплив имали су и народни 
посланици: Милош Миљковић из Јагодине, Радован 
Милосављевић из Рибара и Теодор Миљковић из Бунара, 
као и Аврам Петронијевић, министар иностраних дела, 
чија је породица живела у Јагодини, а он је био започео да 
гради фабрику стакла у Мишевићу. 
     Политичке прилике у земљи биле су прилично 
сложене, јер је у току лета кнез Милош морао да абдицира 
у корист сина Милана и оде у изгнанство, а власт 
преузели намесници: Јеврем Обреновић, Аврам 
Петронијевић и Тома Вучић Перишић. 
     У току боравка у јагодинском округу др Белони је 
претпостављеним старешинама достављао месечне 
извештаје о раду, али су они сачувани само за новембар и 
децембар 1840. године и јануар 1841. године. Значајнија је 
његова Кондуитна листа за 1840. годину, нека врста 
персоналног листа, који је сачинио окружни начелник и 
упутио га Санитетском одељењу у Београду. 
     Према овим документима, др Белони је рођен 1812. 
године у месту Левици, у мађарској области Барш 
Мармеђа. Потицао је из римокатоличке породице. На 
универзитету у Пешти је стекао диплому  са звањима 
доктора медицине и магистера окулистике и  
општетерције. До преласка у Србију није нигде 
службовао на територији мађарске државе, већ је, током 4 
године и 7 месеци, једино радио у Србији, од чега 3 
године и 5 месеци као војни лекар у Чачку, Карановцу, 
Београду, крагујевцу и Ћуприји. Био је доброг телесног 
састава и здравља. Знао је прилично добро да говори и 
пише на српском језику. Није био ожењен. 
     У извештајима др Белони да је у току визитација 
затицао добро опште здравље народа и стоке, да није било 
тежих епидемија и да су му се болесници обраћали за 
помоћ у „умереним размерама“. Оболели су се махом 
жалили на катарална и реуматична запаљења и на 
обољења од грознице, запаљења „џигерице“ и  
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реуматизам. Није било ни „редњи“ код стоке, сем беснила 
паса, што је по његовој оцени, била последица јаке зиме. 
     Окружни начелник је, међутим, истицао да се др 
Белони срео на терену са низом потешкоћа, које су 
произилазиле из здравствене непросвећености народа, те 
су оболели бежали од његових услуга чак и по цену 
кажњавања од власти. Иначе, тежио је да буде тачан у 
обављању полицијско-лекарских дужности, нарочито код 
визитације умрлих, и трудољубив код калемљења богиња, 
али су родитељи нерадо доводили децу на пелцовање. 
     Код издавања уверења држао се на једнак начин, те је 
поступао предстрожно, непристрасно и истинито. Са 
собом је носио повелику апотеку, снабдевену  у свако 
доба потребним медикаментима, и лекове поклањао 
сиромашнима а имућним наплаћивао. Имао је успеха у 
лечењу, особито тежих болесника од срдобоље и врућице, 
али опште поверење народа према његовом раду, због 
страха и сујеверја, није било добро. Иначе је био кротке 
нарави, па је у опхођењу са здравима био добар, а са 
болесницима стрпљив. Уз све то је био без порока што је 
налагало његово хуманистичко опредељење. 
     У пролеће 1841. године др Белони је још једном  
преузео ширу визитацију округа, али је и она прошла без 
виднијих резултата. У левачко село Кавадар, у којем је 
владала епидемија богиња, ишао је узалудно три пута, чак 
у пратњи среског начелника и полиције, али ни једном 
није затекао оболелу децу у кућама, јер су их родитељи 
крили у шуми. Разочаран оваквим држањем народа и 
личниом неуспехом, др Белони се одлучио да затражи 
премештај у неко друго место, где би његов рад дао 
вредније резултате. 
     У мају 1841. године др Белони ја затражио од 
надлежних власти премештај у чачански округ, наводећи 
своје уверење да ће тамо бити кориснији, јер је у току 
ранијег службовања у том крају задобио веће поверење 
народа и имао много више успеха у раду. 
     Министарство унутрашњих дела је проследило 
његов захтев кнезу Михајлу Обреновићу, молећи га да 
оцени изнете аргументе и да дâ мишљење да ли молбу 
треба повољно решити. Указом од 27. маја 1841. године 
Кнез је удовољио молби и разрешио др Белонија 
дужности окруђног физикуса у Јагодини и одобрио му 
премештај у чачански округ. 
     У току 1842. и 1843. године у Јагодини су кратко 
ординирали  самоуки лекари Миленко Михајловић и 
Глигорије Рибаков. Те 1844. године за другог по реду 
окружног физикуса, постављен је др Андреј Ивановић. 
 

У наредном броју: 
mr ph Ђорђе Крстић – 

први јагодински апотекар 1851-1869. 
 

Марјан Деспотовић, в. з. статистичар 
Опште болнице Јагодина 

 
 

ВРЕМЕПЛОВ ЗДРАВСТВА У ЈАГОДИНИ        
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     Традиционална забава поводом Дана Опште 
болнице и ЗУ Дома Здравља у Јагодини одржана 
је 15.11.2012 године у ресторану “Лесендро”. 
     Својим присуством свечаност су,поред осталих 
званица, увеличали министарка здравља Републике 
Србије Др Славица Ђукић Дејановић и 
председник Скупштине града Јагодине Драган 
Марковић-Палма.  
     - Упркос многим обавезама које имам са 
задовољством сам прихватила позив да будем 
ваш гост вечерас.Постоје два значајна разлога 
којим сам се руководила.Јер сте званично 
најбоља болница у Републици Србији,  али и зато 
што ми је позив упутио мој пријатељ Драган 
Марковић-Палма,кога изузетно ценим – рекла је, 
поред осталог, министарка Др Славица Ђукић 
Дејановић у свом поздравном говору присутнима. 
     Свечано и весело било је до касно у ноћ. 
Део атмосфере преносимо Вам путем фото записа. 
      

      
       

 

 
 
                                                      Д.П 
 
 
 
 

 

АКТУЕЛНО 
 

 
  

ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ И ЗУДЗ У ЈАГОДИНИ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
     Лекари Опште болнице и Дома здравља у 
Јагодини и ове године су заједнички прславили 
своју славу Свете враче Козму и Дамјана.  
     Директори установа Др Дарко Милетић и Милош 
Лукић у име домаћина честитали су Крсну славу 
лекарима и поздравили присутне госте. 
     Из руку колачара Др Владимира Недељковића, 
колач је преузео Др Владан Касемовић. 

      

 
               Општа болница Јагодина је поводом лекарске 
славе,односно Дана Опште болнице у Јагодини, а у 
знак захвалности за уложен труд и нарочито 
ангажовање у професији, као и исказану хуманост 
наградила књигама: 
Др Радосава Бојовића-Одсек онкологије,Др Зорицу 
Вучковић-Одељење интерне медицине,Др Љубинку 
Радовановић-Петковић-Одељење педијатрије, 
Др Владу Спироског-Одсек оториноларингологије и 
Антић Мирољуба-Одсек за техничке послове.

                                                                                                                                                                                                                                      Д.П 
                               

 

ДЕШАВАЊА 
 

  
ЛЕКАРСКА СЛАВА - СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
     Преподобна мати Параскева – Света Петка , 
коју као своју Крсну славу обележавају 
медицинске сестре и техничари,свечано је, уз 
ломљење славског колача, обележена и у Општој 
болници и ЗУДЗ Јагодина 27.10.2012 године. 
     Овогодишњи колачар м.т Јелица Котлајић 
(ОБЈ) предала је колач м.т Небојши Вељковићу 
(ЗУДЗ)  уз част и обавезу да настави традицију.  
 

      
Општа болница Јагодина је поводом сестринске 
славе Свете Петке, а у знак захвалности за уложен 
труд и нарочито ангажовање у професији, као и 
исказану хуманост наградила књигама медицинске 
сестре/техничаре: 
 Бранислава Павловића   
 Одељење трансфузиологије 
 Милоша Митровића  
 Одељење за пријем и збрињ. ургентних стања 
 Ненада Ђурђевића  
 Одељење ортопедије са трауматологијом 
 Александру Јовановић  
 Одељење опште хирургије 
 Јелену Димитријевић 
 Одељење интерне медицине. 
 

 
 Д.П 
 
 
 

 

 

ДЕШАВАЊА 
 

  
СЕСТРИНСКА СЛАВА - СВЕТА ПЕТКА 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    За Одељење ортопедије и трауматологије Опште 
болнице у Јагодини  са сигурношћу се може рећи да је у 
пуној експанзији развоја. 
    У веома кратком временском периоду пређен је пут од 
мале и неразвијене   организационе  јединице до Одељења 
о којем се говори у суперлативима. 
    Перфектна организација рада и пожртвован рад 
запослених постали су заштитни знак овог одељења због 
чега су више пута проглашавани најбољом службом у 
Општој болници Јагодина од стране здравствених 
осигураника. 
 

начелник – Др Раденко Рубежић                                                                                                                                                 главни мед.тех. – Дејан Поповић 
 
    
     Одељење Ортопедије и трауматологије је 
кадровски, стручно, просторно и у сваком другом 
погледу  оспособљено за пружање свих врста 
услуга, интервенција,односно оперативних 
захвата,из домена ортопедије и  трауматологије. 
Састоји се од три комплеметарне целине које чине:  
Специјалистичко-консултативна амбуланта која 
ради сваког радног дана од 07 до 20 часова и у којој 
се годишње обави више од 26 000 специјалистичко-
консултативних прегледа и преко 15 000 различитих 
врста интервенција. 
Стационарни део са 15 болесничких постеља,које 
још увек дели простор са Одељењем опште 
хирургије,али чије се пресељење и проширење 
очекује врло брзо,а након завршетка започете 
надоградње на једној од постојећих болничких 
зграда.  
Две засебне операционе сале,од којих је једна у 
сталној употреби, и где се годишње изврши преко 
300 најсложенијих ортопедско-трауматолошких 
хируршких захвата (изузев хирургије кичме и 
опсежних тумора). 
 
     Специјалисти за ортопедску хирургију и 
трауматологију Др Раденко Рубежић-начелник,  
Др Љубиша Ристић, Др Мики Зарков  и  Др 
Никола Марјановић, заједно са осталим 
професионалним и стручно оспособљеним кадром 
(16 медицинских сестара-техничара и један 
болничар), успели су да 24 часа буду у служби 
здравствених осигураника,да им пруже адекватну 

здравствену заштиту,али и да континуирано воде 
рачуна о свом напредку и усавршавању едукујући 
се у референтним здравственим установама како у 
земљи тако и у иностранству. 
 
      

   Одељење ортопедије и трауматологије - новембар 2012 год. 
      
     Из свега горе наведеног може се извући јасан 
закључак да је Одељење ортопедије и 
трауматологије Опште болнице у Јагодини 
поставило нове стандарде у организацији и 
раду,што је по свим релевантним показатељима 
резуртирало преузимањем лидерске улоге у 
региону.  

 
 
     Д.П 
 

 

ПРЕДСТАВЉАМО 
 
 

 
  

ОДЕЉЕЊЕ ОРТОПЕДИЈЕ И ТРАУМАТОЛОГИЈЕ 

 

 



                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

     
      Од  23. до 24. новембра  2012 године  , у Београду , је одржан  ПРВИ КОНГРЕС СРПСКОГ  УДРУЖЕЊА  
ЗА  ЛЕЧЕЊЕ РАНА СА МЕЂУНАРОДНИМ  УЧЕШЋЕМ , под покровитељством Министарства здравља 
Републике Србије .                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Особље хирургије ОБ Јагодина (седам лекара и пет 
медицинских сестара) имало је активно учешће на 
овом  конгресу. 
     Др Слађана Митровић специјалиста опште 
хирургије ОБ Јагодина била је један од предавача са 
веома запаженим  темама : 
1. ПРИМЕНА КОМПРЕСИВНЕ БАНДАЖЕ У 
ЛЕЧЕЊУ ВЕНСКИХ РАНА (петогодишња искуства 
хирургије ОБ Јагодина у овој проблематици).  
2. ULCER Х –САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЛЕЧЕЊУ 
ХРОНИЧНИХ РАНА. 
    

 
 
 

    Наши представници су поред тога могли да чују 
истакнуте предаваче из : 
Швајцарске,Данске,Немачке,Италије,Словеније,Хрв
атске,Републике Српске и Здравствених установа из 
Републике Србије. 
     Упознати су са  најновијим апаратима , 
средствима и техникама  за лечење хроничних рана 
,  за које се надамо да ће убрзо бити примењни и у 
хирургији ОБ Јагодина.  
       
 

          
 
        Конгрес  је био прилика  за презентацију нових 
сазнања и резултата лечења,размену искустава и 
дружење са колегама из других земаља.  
      
 

  Др Слађана Митровић 
 специјалиста опште хирургије 
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ПРВИ КОНГРЕС СРПСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РАНА 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Активисти удружења добровољних даваоца крви 
10.12.2012 године били су гости Опште болнице  
Јагодина, на свечаном пријему, који је организован 
на иницијативу директора Др Дарка Милетића. 
 
-Захваљујући вама,и вашем ангажовању,али и 
свим људима добре воље,који су се одазвали на 
наш заједнички позив и добровољно дали 
крв,Општа болница у Јагодини имала је довољно 
ове драгоцене течности за потребе лечења 
пацијената у години на измаку. 
Ако знамо да је недостатак крви за потребе 
лечења хроничан проблем у целој држави већ 
годинама уназад,ваше несебично ангажовање и 
хуманост оних који су добровољно дали крв 
посебно долази до изражаја. 
Општа болница у Јагодини изражава дубоку 
захвалност свима вама,у име оних пацијената 
којима сте продужили живот.  
Рекао је у свом поздравном говору Директор Опште 
болнице у Јагодини Др Дарко Милетић. 
 
   Пријем је имао и свој радни део,на којем је  најпре 
направљен кратак осврт на акције добровољног 
давања крви у периоду новембар и почетак децембра 
текуће године,када је сакупљено укупно 250 
јединица крви за потребе лечења пацијената у 
Општој болници Јагодина. 
     

    
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 
  

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ 

 



 
 
 
 
     Удружење “Сики” из Ракитова организовало је 
традиционалну акцију добровољног давања крви и 
том приликом је обезбеђено 121 јединица драгоцене 
течности. 
     У организацији Црвеног крста Фабрике каблова 
Јагодина обезбеђено је 79 јединица крви. 
     У организацији удружења “Кончарево” из 
истоименог села обезбеђено је 50 јединица крви. 
      

     
     Потврђено је одржавање већ планираних акције до 
краја године акцијама организованим од стране 
удружења добровољних даваоца крви 
“Пивара”,”Пензионери”,”Ланиште” и “Колонија”  
када се очекује такође добар одзив даваоца и 
значајан број прикупљених јединица крви. 
      

 
   Потом су договорени правци деловања и 
прелиминарно одређени датуми акција добровољног 
давања крви у 2013 години. 
    
    На крају су сви присутни пожелели да нова година 
буде,ако не боља,онда бар исто толико успешна као 
ова која је на измаку. 
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     Синдикат Медицинских Сестара  и Техничара 
Србије је регистрован у Министарству за рад и 
запошљавање 10.05.2002 год. Са седиштем у КБЦ 
Звездара.  
    Иницијатива за организовање Струковног 
Синдиката настала је као нужна последица 
незадовољства медицинских сестара и техничара, 
које се накупило годинама, због дискриминације, 
исплата зарада, тешких услова рада, немогућности 
школовања, неравномерног расподела плата између 
запослених здравствених и нездравствених радника. 
Као једино решење наметнула се идеја о оснивању 
Струковног Синдиката, који би својим радом 
подигао на достојан ниво професионални и 
материјални статус мед. Сестара и техничара. 
Оснивачка Скупштина је одржана 28.06.2002 на 
Видовдан а доказивање репрезентативности је 
обављено 25.12.2003 год. Стављајући на увид 13280 
приступница чиме смо постали Репрезентативни 
Синдикат на нивоу Републике.  
     Од самог почетка наш Синдикат се залаже за 
признавање Здравствене Неге као здравствене 
дисциплине. Од надлежних Министарства тражимо 
и захтевамо статус Службеног Лица као и појачану 
казнену политику према онима који се неприкладно 
понашају према здравственом особљу. Исто тако 
тражимо решење у образовању Протокола о 
Платама и систематизацији високо струковних 
сестара. Такође због преоптерећености 
медицинских сестара предат је Елаборат (2008) о 
оспособљавању помоћних радника у здравству и 
њихово ангажовање. Исто тако тражимо измену 
Протокола о Платама, корекцију коефицијената (4-
5-6-7 степена школске спреме).  
     Један од основних задатака Синдиката је и 
солидарност, тако да је наш Синдикат (сходно 
могућностима) помогао: поплављенима у Зајечару, 
штрајку запошљених текстилних радника у Рашкој, 
погођеним у земљотресу у Краљеву, обнављању и 
реновирању Клин. Л. Лазаревић - Падинска 
Скела.Од самог оснивања ми смо пригодним 
поклонима награђивали своје чланове који су 
радили за дочек Нове Године. Такође смо сваке 
године поводом Сестринске славе Свете Петке 
награђивали одређен број својих чланова који су се 
својим радом, залагањем, кoлeгијалношћу и  
                                                                                                                       
 

                                       Награђени 2012 године 
 
хуманошћу истакли.Поред бесповратне материјалне 
помоћи у нашој О.О. смо проширили на бескаматно 
крeдитирање наших чланова. Такође је организован 
и рекреативни одмор (уз учешће).У наредној години 
трошкове рекреативног одмора сносиће Синдикат. 
Иначе учествовали смо у едукацији наших чланова, 
добијању лиценци, куповини новогодишњих 
поклона, осмомартовских поклона. 
     У Србији је досада издато 70000 лиценци за рад 
мед. сестара и тех. Од тога број запошљених је око 
50000 у здравству, број чланова нашег Синдиката је 
37500.  
     По изјавама из нашег Министарства постоји 
мањак мед. сес. и тех. Око 2800 док на бироу има 
14800. Докле ћемо трпети и радити, покривајући 
друге, и зарад виших интереса. По извештајима 
обављене анкете у здравственим установама Србије 
све више је обoлeлих и категорисаних инвалида 
због дегенеративних обољења кичме (42%), 
гинеколошких обољења и обољења уринарног 
тракта, као и алергија на медикаменте, а све то као 
последица неадекватних услова рада, непостојања 
помоћног особља, као и непостојања адекватног 
броја извршилаца.Упошљавањем нових радника 
сматрамо да ће се и ова тенденција раста 
инвалидитета запошљених смањити и да ће нове 
млађе кoлeгинице и кoлeге успети да се изборе у 
овој нашој донкихотовској борби. 
 
 

Стошић Томислав - Виши Рад. Техничар 
Председник Основне Организације Опште Болнице Јагодина  

Синдиката мед. сестара и тех. Србије 
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СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА  

 
 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

ПАМЕТОВАЊЕ 
ДРАГАНА ЖИВАДИНОВИЋА - ГИЛЕТА 

 

       Спремите ситан новац.Шалим се на ваш рачун.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ово је ловостај.Ловци имају грчеве. 
                                                                                                              Мани се ћорава посла.Узми микроскоп.
Анемичари напоље.Ово је бал вампира.           
                                                                                                              Шушти лишће.Крешу се гране.                                                        
Промените пол.Чекају Вас пингвини. 
                                                                                                              Покажите зубе.Ово је бал вампира. 
Тешко тесту кад постане пица.                      
                                                                                                              Осећају Вам се ноге.Преврнуо Вам се језик. 
 И опаљивање је део наталитета.                        
                                                                                                              Докле тај мито.Прави је бекрија. 
 Вукови завијају.Зечеви кувају сарме. 
                                                                                                              Имате масну јетру, у вашем тањиру. 
Имате тешко варење.Јели сте лењу питу. 
                                                                                                              Стиже торнадо.Слонови раде спирометрију.                
Стисни зубе.Сачувај језик.  
                                                                                                              Не показујте лакат.Колено је права ствар. 
Опери косу.Имаш покварену машту. 
                                                                                                              Рђо једна.Ни магнет те неће. 
Скините наочаре.У ћорци сте. 
                                                                                                              Изнесите своје мишљење.Стижу контејнери. 
Једете брзо.Форсирате пилотску дијету. 
                                                                                                                
Ставио је прст на чело.Продубљује мисли.                                                                                                           
 
Стрпи се.Тренирај физиологију. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Не вади зуб.Боли те брига. 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Драган Живадиновић – Гиле  
                                                                                                                                                                                  Главни техничар 
                                                                                                                                                              Одељења лабор.дојагност.ЗУДЗ Јагодина 
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ЗАБАВНА СТРАНА 
 
 
  



                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА 
 

ЗДРАВЉЕ У 
СИГУРНИМ РУКАМА 

Издавач ----------------------------------------------    Општа болница ‘Јагодина’ у Јагодини 
Адреса ------------------------------------------------    Карађорђева бр.4 35000 Јагодина 
Главни и одговорни уредник ---------------      Милица Павловић,дип.ецц 
Уредништво ----------------------------------------    Дејан Поповић , Марјан Деспотовић 
 
Телефон ---------------------------------------------     035/815-0200 
e-mail  ------------------------------------------------     objagodina@open.telekom.rs 
Дизајн -----------------------------------------------      Дејан Поповић 
Тираж   ----------------------------------------------      150  
 

www.bolnicajagodina.autentik.net 

 


	Од  23. до 24. новембра  2012 године  , у Београду , је одржан  ПРВИ КОНГРЕС СРПСКОГ  УДРУЖЕЊА  ЗА  ЛЕЧЕЊЕ РАНА СА МЕЂУНАРОДНИМ  УЧЕШЋЕМ , под покровитељством Министарства здравља Републике Србије .                                               ...
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	Др Слађана Митровић специјалиста опште хирургије ОБ Јагодина била је један од предавача са веома запаженим  темама :
	1. ПРИМЕНА КОМПРЕСИВНЕ БАНДАЖЕ У ЛЕЧЕЊУ ВЕНСКИХ РАНА (петогодишња искуства хирургије ОБ Јагодина у овој проблематици).
	2. ULCER Х –САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЛЕЧЕЊУ ХРОНИЧНИХ РАНА.
	Наши представници су поред тога могли да чују истакнуте предаваче из :
	Швајцарске,Данске,Немачке,Италије,Словеније,Хрватске,Републике Српске и Здравствених установа из Републике Србије.
	Упознати су са  најновијим апаратима , средствима и техникама  за лечење хроничних рана ,  за које се надамо да ће убрзо бити примењни и у хирургији ОБ Јагодина.
	Конгрес  је био прилика  за презентацију нових сазнања и резултата лечења,размену искустава и дружење са колегама из других земаља.

