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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ ЗДРАВСТВА У ЈАГОДИНИ 6.
БИОГРАФИЈА АПОТЕКАРА ЂОРЂА КРСТИЋА
Власник апотеке, mr ph Георгије – Ђорђе Крстић,
родио се 25. августа 1825, године у Руми, од оца
Станимира и мајке Катарине.Његов дед, отац и старији
брат су били свештеници, док се он определио за
државну службу. Занат апотекарског помоћника је
изучио у Руми и Панчеву, а фармацију дипломирао на
Универзитету у Саксонској. У току 1854. године се
оженио Макреном, рођеном 1837. године, и са њом
изродио троје деце: 1856. Катарину, 1862 Михаила и
1868. године Милеву. Њихова кућа је постала један од
првих грађанских салона у чаршији. Била је
„намолована“ на пречански начин и опремљена
„тракслованим“ намештајем, док су зидове прекривале
уметничке слике и фотографије. Као знаменитост
Апотеке се помињао богато украшен ливени лустер, који
је, уместо свећа, користио буренце са „напумпаним“
петролејем, а у кући се издвајао музички апарат у виду
вергла, који се о празницима износио у двориште пред
окупљене комшије. У салону се састајао сав отмен свет
из вароши, а од угледних званичника су најчешће
залазили др Габријел Габрић и др Леополд Леви,
општински лекари. Сам апотекар Крстић је једно време
био близак са политичким кругом који се окупљао око
Јефрема Марковића и окружног физикуса др Казимира
Станишевског, а кћи Катарина је друговала са
Светозаром Марковићем. Апотекар Крстић је био један
од стотинак приложника који су помогли оснивање
београдског Народног позоришта, са највећим прилогом
у вароши.Умро је 11. маја 1885. године и сахрањен на
јагодинском Старом гробљу. Споменик му је подигла
супруга са децом.
Апотекар Крстић је у Јагодини стекао приличан
иметак. Ћерке је опремио миразом од по 12.000 динара, а
на оставинском процесу 1887. године су наследиле 4
дућана у прометним деловима вароши и добиле још по
300 дуката од продатих њива и по 254 дуката и 4 динара
на име интереса од издатих облигација. Његова супруга
је до смрти живела у згради апотеке, издајући локал под
закупом месним трговцима.
Прва зграда Апотеке налазила се у „средини вароши“,
али тачна локација није позната. Испуњавала је све
законске услове јер је имала локал „видан, сув и на
добром месту“, „материјалку“ (магацин), лабораторијум

и таван, додуше низак, као и све грађевине у том делу
вароши. Недостајао је једино подрум, па је власнику
наложено да нађе друго место за чување лекоа којима
смета дневна светлост. Према тадашњим прописима, у
Апотеци је морао да станује и апотекар, јер је била
даноноћно отворена. Већину лекова је набављао у
иностранству, а делом их је и сам справљао. Лековито
биље је садио на окућници или брао по ливадама изван
вароши, уз специјалну дозволу локалних власти.Посао је
добро напредовао, па је 1858. године власник купио
„грунт“ од 12 дана ораће земље и овећи кућни плац са
локалом, у намери да га опреми за Апотеку по условима
добијеним са дозволом. Међутим, као страни поданик
није могао да поседује некретнине, те је убрзо оба морао
да отуђи. Некако у исто време је почео да побољева од
слабог вида и реуматизма, те је затражио дозволу да
прода концесију над Апотеком, али је одбијен, јер у
земљи није било слободног школованог апотекара да га
замени.По
извештајима
окружних
физикуса
–
Спиридона Ефтимијадеса из 1860. године, др Младена
Јанковића из 1860-61. године и др Милосава
Павловића из 1862-1863. године – Апотека је радила
поштујући важеће прописе, па јој се ништа није могло
замерити. Лековима је снабдевала ручне апотеке
окружних
физикуса
јагодинског,
ћупријског,
крушевачког и зајечарског округа, житеље поморавских
места, а од 1867. године и новоотворени Окружни
шпитељ (болницу) у Јагодини. У току 1868. године
апотекар Крстић је на месту старог локала, на углу
данашњих улица Кнегиње Милице и Липарске подигао за
оно времен луксузну грађевину на два етажа са високим
поткровљем, коју је касније откупио јагодински трговац
Васа Ракић Грмања са сином Костом. Између два рата
у локалу се налазила трговина Радована Аћимовића, а
после Другог светског рата једна од продавница
Трговнског предузећа „Морава“ из Јагодине
(Светозарева).
У току 1871. године концесију над Апотеком је
откупио mr ph Антоније Шохај, пореклом Чех. Његови
наследници су је водили до Другог светског рата под
именом – Апотека „Св. Духа“.
У наредном броју: Окружни шпитаљ у Јагодини
прва јагодинска Болница из 1867. Године
Марјан Деспотовић, в. з. Статистичар ОБ Јагодина

РЕПОРТАЖА
ОРЛ СИМПОЗИЈУМ У ЈАГОДИНИ
У организацији Опште болнице Јагодина,ОРЛ Службе ОБ Јагодина,ОРЛ Секције Српског
Лекарског Друштва и подружнице СЛД Јагодина, у хотелу „ Хил“ у Јагодини је 15.03.2013.г. одржан је
Међународни симпозијум оториноларинголога са темом „ Дијагностика и терапија обољења ларинкса“.
По стручном рејтингу предавача,нивоу излагања,као и броју учесника,ово је највећи скуп из
ове области који се одржава ове године у нашој земљи.
Предавачи
су
били најеминентнији
стручњаци из ове
области запослени у
Клиничким центрима
у Београду , Новом
Саду , Нишу и
Крагујевцу,Војномед
ицинске Академије и
Клинике за ОРЛ и
МФХ
Клиничког
центра Скопље.
Стручном излагању је присуствовало више од
150 оториноларинголога из Србије,као и више
од 200 лекара других специјалности из региона.
На Симпозијуму су представљена најновија
достигнућа из области дијагностике и терапије
обољења
ларинкса,пре
свега
малигних
обољења.Приказане
су
најновије
имунофлуоросцентне,ендоскопске
и
стробоскопске методе дијагностике,као и
типови ласерске,микроскопске и конзервативне
хирургије ларинкса и врата.

Скуп су поздравном речју отворили директор
ОБ Јагодина др Дарко Милетић и начелник ОРЛ
Сужбе у Јагодини др Владо Спироски.
Стручни део скупа је водио проф др Војко
Ђукић,председник ОРЛ секције СЛД и директор
Института ОРЛ и МФХ КЦС Београд.
Своја искуства су представили проф др Рајко
Јовић из КЦ“Војводина“ из Новог Сада,проф др
Милан Станковић,КЦ Ниш,проф др Н.Николов
из КЦ Скопље,доц др Н.Балетић ВМА Београд,
др сци Јасмина Стојановић из КЦ Крагујевац и
доц др Јовица Миловановић из КЦС Београд.
На крају стручног дела скупа са развојем и
обимом рада ОРЛ службе у Јагодини слушаоце
је упознао др Милан Марјановић.

Након завршетка официјелног дела учесници
симпозијума могли су организовано да се
упознају са богатим туристичким садржајем
који у својој понуди има град Јагодина.

У
вечерњим
сатима
је
одржано
већ
традиционално дружење оториноларинголога,када је
учеснике поздравио председник СО Јагодина
Драган Марковић-Палма.
Сви учесници Симпозијума,како предавачи,
тако и слушаоци,изразили су изузетно задовољство
организацијом скупа.
Д.Поповић

РЕПОРТАЖА
ХИРУРШКИ СИМПОЗИЈУМ У ЈАГОДИНИ
У организацији Опште болнице Јагодина,Службе опште хириргије са урологијом ОБ Јагодина,Хируршке
секције СЛД и СЛД подружнице Јагодина,26.04.2013 године у хотелу „ Хил“ у Јагодини одржан је

Хируршки симпозијум у Јагодини.

На почетку Симпозијума
присутнима су се речима
добродошлице обратили
директор Опште болнице
у Јагодини Др Дарко
Милетић и начелник
Службе опште хирургије у
Јагодини Др Југослав
Живковић.
Стручном излагању је
присуствовало више од
300 учесника,а теме и
предавачи су били:

Модалитети презервације дуоденалне пасаже у
реконструкцији после гастректомије – функционални
исход и квалитет живота -Др Томислав Ранђеловић,
Др Д. Билановић, Др С. Дикић, Др Д. Гацић, Др В.
Вуловић, Др Д. Здравковић, КБЦ „Бежанијска Коса“
Клиника за општу и дигестивну хирургију
Анализа компликација у дигестивној хирургији –
компаративни модел -Др Млађан Протић, Клиника за
абдоминалну,
ендокрину
и
трансплатациону
хирургију КЦ Војводине
100 година балканских ратова (стране санитетске
војне мисије у Србији) -Др Миле Игњатовић,ВМА
Београд.

Примена градуисане компресивне бандаже у лечењу
хроничне венске ране - Др Слађана Митровић, Општа
болница Јагодина
Почеци хирургије херније у Србији и улога војних
хирурга - Др Радоје Чоловић, академик САНУ, Др
Драгољуб Билановић, КБЦ „Бежанијска Коса“, Др
Миодраг Јовановић, Др Славко Матић, Др Никица
Грубор, Др Владимир Радак, Клиника за дигестивну
хирургију КЦС.

Амбулантна операција Шпигелове хернијеДр Маринко Жувела, Клиника за дигестивну
хирургију КЦС
Пострауматске артериовенске фистуле – хируршко
лечење-Др Момир Шарац, Др И. Марјановић,
Др А.Томић, ВМА Београд
Ургентна хирургија повреда абдомена-Др Александар
Глуховић, Ургентни центар КЦ Војводине

Након стручног дела организован је факултативни
обилазак ЗОО врта, Аква Парка и Музеја воштаних
фигура у Јагодини,као и заједнички ручак за све
учеснике.
По речима присутних организација симпозијума
је била беспрекорна,а речи Др Родољуба Тодоровића
специјалисте Опште хирургије у ОБ Јагодина можда
најбоље осликавају урађено:
- Дуго година посећујем овакве скупове,неке сам и
сам организовао,али први пут сам данас имао
прилику да присуствујем заиста перфектној
организацији од почетка до краја,без да морам
заједно са мојим колегама да трагам за
спонзорима и другим садржајима неопходним у
организацији овако великог догађаја.Због тога се
у име мојих колега и своје лично име захваљујем
менаџменту
Опште
болнице
Јагодина.
Д.Поповић

ДЕШАВАЊА У ОБ ЈАГОДИНА

ПРОСЛАВА 8.МАРТА У ОБ ЈАГОДИНА
Ове године менаџмент Опште болнице
Јагодина све своје даме даривао је ружом,а у
исто време сви запослени који су тог дана били
на својим радним местима почашћени су
колачима и соком.
Такође су даме добиле и прикладну честитку
следећег садржаја:
Срећан 8.март нашим драгим дамама жели
менаџмент Опште болнице Јагодина

Жене у Општој болници Јагодина заузимају
посебно место.Не само зато што чине велику већину
запослених,већ због тога што су ослонац на којем
почива овај веома успешан колектив.
Зато је сасвим природно да се 8.март, Дан жена,

прикладно обележава.

Скупштина града Јагодина је традиционално
и ове године свим женама у Општој болници
Јагодина даривала поклон ваучер у износу од
шест хиљада динара.

Д.Поповић

ДЕШАВАЊА У ОБ ЈАГОДИНА

ПОСЕТА ДРАГИХ ПРИЈАТЕЉА
Хуманитарна организација “Љуби ближњег свогa” из Врњачке Бање доказани је пријатељ Опште болнице у
Јагодини.Помоћ која пристиже од стране ове хуманитарне организације од када је директор Др Дарко
Милетић,па до данас, више је него значајна и пре свега потребна.
Зато је делегација ове хуманитарне организације у Општу болницу Јагодина,заједно са њиховим партнерима из
Шкотске,дочекана веома срдачно и пријатељски.
Директор Др Дарко Милетић овом приликом је
истакао:
-Показали смо драгим пријатељима колики је значај
свега што су до сада урадили за нашу
болницу,односно за добробит болесника који се у
нашој установи лече,али и искористили данашње
дружење да договоримо правце будуће сарадње.
Ови људи су уложили велики напор да
прикупе,организују и допреме хуманитарну помоћ у
Општу болницу Јагодина и ја им се и овом
приликом срдачно захваљујем.

Санитетско возило,болеснички кревети,ортопедска
помагала,канцеларијски
намештај
и
сл.,
континуирано пристижу у Општу болницу
Јагодинa годинама уназад.

Чланови хуманитарне делегације били су
задовољни
виђеним
у
Општој
болници
Јагодина,домаћинским поступањем са оним што су
даривали,али и чињеницом да су њихови поклони
нашли пут до оних којима су и били
намењени,болесницима.

Д.Поповић

ПРЕДСТАВЉАМО

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ
Хирургија је посебна дисциплина и вештина
медицине која се бави лечењем обољења и повреда
мануелним поступцима или операцијама уз помоћ
специјалних инструмената.
Савремена хирургија није само мануелна делатност,
него захтева усвајање и примену знања из базичних и
клиничких
медицинских
дисциплина као
и
овладавање модерним технолошким сазнањима.
начелник – Др Jугослав Живковић

Одељење Опште хирургије, Опште болнице
у Јагодини, је одељење са дугогодишњом
традицијом и великим искуством запослених
које се преноси са генерације на генерацију,али
и које се стално надограђује уз континуирано
медицинско усавршавање и едукацију.
На овај начин стичу се нова стручна знања и
уводе нове оперативне технике,што је уз
професионалан однос према пацијентима и
несебични
ангажман
свих
запослених,
резултирало поновним преузимањем лидерске
улоге у региону.
Тренутно Одељење опште хирургије броји
66 запослених:
- 9 специјалиста опште хирургује,
- 1 субспецијалиста дигестивне хирургије,
- 43 медицинске сестре-техничара и
- 3 болничара.
Широк је и разноврстан диапазон оперативних
захвата који се обављају на овом одељењу, а
поменућемо само неке:
-

колоректална хирургија,
лапараскопске операције,
пластика уз помоћ мрежица ,
хирургија дојке,
васкуларна хирургија (операција вена)

гл.мед.тех. – Радмила Вулић

Није безначајно истаћи да је по мишљењу
компетентних професора из Србије операција
дојке једна од најбољих у Србији , одмах иза
операција дојке које се раде у Београду.
Просторно се Одељење опште хирургије састоји
из три компламентарне целине:
Спесијалистичко-консултативне амбуланте у
којој лекари специјалисти примају пацијенте сваког
радног дана у пре подневној и поподневној
смени,без заказивања прегледа.
Стационарног дела,који броји укупно 50 постеља у
реновираним болесничким собама (два апартмана) и
адекватним пратећим просторијама у чију је
адаптацију и реконтрукцију менаџмент Опште
болнице Јагодина у последњих неколико година
уложио значајна материјална средства.
Операционог блока са две савремено опремљене
(такође реновиране) операционе сале и јединицом
интезивне неге.
Из свега горе наведеног јасно је да Одељење
Опште хирургије, Опште болнице у Јагодини, данас
представља савремено опремљено одељење у којем
лекари специјалисти и остало особље двадесет
четири часа дневно пружају врхунску здравствену
заштиту својим пацијентима,али и где се инсистира
на сталном унапређењу достигнутог.

Д.Поповић

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДИКА СУЗРС
Председник СУЗРС Радмила Нешић,у разговору за наш лист, истакла је да је сарадња са представницима
Удружења здравствених радника Јагодина изузетно добра, конструктивна и на високом нивоу.Упутила је све
похвале председништву на изузетно доброј сарадњи,а члановима Удружења упутила је отворено писмо које
Вам у целости преносимо.
прилагођавањапроменама, влада комуникацијским
вештинама и боље функционише у радном
окружењу.Пораст
у
хроничним
обољењима
оптерећује и захтева нове и различите потребе на
сваки здравствени систем широм света. Утиче на све
елементе здравственог система - пружање услуге,
здравствену радну снагу, системе информација,
медицинске производе, вакцине, технологије,
финансирања, и руководство и владу. Упркос
обавези према примарној здравственој нези, већина
здравствених система још увек мора да пребаци свој
фокус од акутне епизодичне неге на хроничну негу.
Акциони план ЊХО-а из 2008-2013, за Глобалну
стратегију за превенцију и контролу незараних

Мр сци мед Радмила Нешић

Професионални захтеви који се стављају пред
здравствене раднике врло су велики. Очекује се да
делују аутономно, пружају професионалну сигурну
и
компетентну
услугу,
евалуирају
своја
знања,критички
размишљају,
и
укључују
креативност,све у складу са променама на радном
месту..Здравствени радници морају ефикасно
деловати унутар тима и установе. . Како би
осигурали висок квалитет у пружању услуга,
интервенције које пружају морају бити утемељене
пре свега на знању, знању утемељеном на
најновијим
истраживањима
,усклађене
са
стандардима професије, стандардним оперативним
поступцима, клиничким смерницама.Временом сам
напредак струке постаје комплекснији, потреба за
континуираном едукацијом и целоживотним
образовањем
нужна,
а
софистициранијом
организацијом процеса рада, захтева се другачији
приступ моделу организације у установи. Промене
које следе и које су нужне због самог напретка
друштва, здравствени радници могу преживети само
ако, између осталога, то буде препознато и од стране
самих здравствених радника.
Психолози су давно спознали да је за достизање
успеха потребан скуп емоционалних и друштвених
особина које помажу човеку да боље функионише,
да се лакше носи са свакодневицом, има способност

бoлeсти (ЊХО 2008), нуди земљама упутства за
реоријентацију и јачање здравствених система .
Наша
организација
САВЕЗ
УДРУЖЕЊА
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ и њене
Чланице(Удружења на регионалном нивоу) су од
2005 године чланице Међународног
савета
медицинских сестара (ИЦН) федерација 137
националних асоцијација медицинских сестара
света, који представља милионе медицинских
сестара широм света. ИЦН ,ради од медицинских
сестара за медицинске сестре од 1899 године,када је
основана. ИЦН је међународни глас сестринстава и
бабиштва ради да би обезбедио квалитетну негу за
све и добру глобалну здравствену политику.
Чланство у овој организацији дало нам је назив
НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА.

Мр сци мед Радмила Нешић

СИНДИКАЛНА СТРАНА
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦ.ЗАШТИТИ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЈАГОДИНА
ЖЕЛИ ДОБРОДОШЛИЦУ РАДНИЦИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕТИ ОД ДОМА ЗДРАВЉА ЈАГОДИНА.

Узмимо за пример апотеке; постоје и тамо
где су непрофитабилне да би корисницима
здравствене заштите било доступно снабдевање
лековима. Да ли ће приватни власник отворити
апотеку која не доноси профит? Не,јер његов
циљ је профит, а јавно здравство мора бити
доступно без обзира на то. То мора бити циљ заштита здравља и доступност, а не профит. Да
не говоримо о ценама здравствених услуга које
за јавне установе , једнострано одређује РФЗО,
а које су нереално ниске и ценама у приватним
установама...
У протеклом периоду Синдикат ОБ Јагодина
активно учествује у преговорима о ПКУ,
непоштовање колективних
уговора,положај
немедицинских радника, измена уредбе о
коефицијентима, капитација.
Иначе
Синдикат
се
придиружио
међународној акцији „Сви за јавно здравље“
која се спроводи у скоро свим земљама у
окружењу.
Да ли је циљ приватизације унапређење
здравља становништва или лични профит? У
случају јавног власништва, које служи општем
добру, ако би се остварио профит он би се
реинвестирао што би користили сви. Приватно
власништво стално се руководи профитом, јер
је циљ приватног власништва профит. Долази
до сталне конкуренције између захтева за
унапређење квалитета и тежње ка профиту.
Јасно је шта преовладава - профит, односно
лична корист власника установе.
Да ли је здравље на продају? Да ли здравље
има цену? Ради доступности здравствене
заштите јавне здравствене установе постоје и у
малим срединама па и у удаљеним и
неприступачним планинским насељима.

Које су последице приватизације:
• смањење броја запослених тако да све
мање особља брине за све више
пацијената у краћем времену
• повећање радног оптерећења запослених
и лошији квалитет неге
• угрожавање стандарда
• прерано отпуштање пацијената
• угрожавање кућне неге
• угрожавање истраживања и учења
• повећање
радног
притиска
кроз
преношење активности ( са лекара на
медицинске сетре,са сестара на помоћно
особље...)
• све више уговора на одређено време;
изнајмљивање радника
Oбавештавамо чланове нашег синдиката да
се 18. Сусрети здравља ове године одигравају
У Сунчевом брегу , Бугарска у периоду од
02.06 - 08.06.2013 године.

Алан Амзовић

АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
ЈЕР ЖИВОТ НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА
Служба за трансфузију крви Опште болнице у
Јагодини у периоду март , април и мај месец
текуће године сакупила је близу 400 јединица
крви за потребе болесника у ОБ Јагодина.

У служби за трансфузију крви ОБ Јагодина
08.03.2013 године одржана је традиционална
акција добровољног давања крви.

Захваљујући активистима који су организовали
акције добровољног давања крви и успели да
анумирају велики број даваоца, наведени
период може се сматрати више него успешним.

Кончарево је било домаћин акције добровољног
давања крви 24.03.2013 године , а ЕПС
29.03.2013 године.
Активни су били и активисти и даваоци крви
удружења“Пензионера”,”Рома”,”ИКС- топлана”
и “Милошево”.
Свим
добровољним
даваоцима
крви,
удружењима и активистима, Општа болница
у Јагодини искрено се захваљује.

На крају треба додати и да је у мају месецу у
плану и одржавање традиционалне акције
добровољног давања крви “Мајски сусрети”,на
којој се очекује више од 100 даваоца крви.
З.Савић

ЗАБАВНА СТРАНА
СМЕХОТЕРАПИЈА

Мајку вам божју, од свега што
сам вам оставио прије 33 године,
најбоље се држи...Јованка?

Кад је Звезда последњи пут
била првак у фудбалу?
Кад је Милош Јојић ишао у
основну школу!

Мали Ивица почео причати
политичке вицеве...онда је по
њега дошла марица....

Шта је то богаташ?На западу је
то човек који је успeо да
направи успешну фирму. У
Србији је то човек који је успео
да уништи успешну фирму!

Виче Перица деди- Деда, дај ми
500 евра! - Немам!- Дај паре да
не кажем баби да си на Фејсу
ставио да си удовац!

Када умреш, ти незнаш да си
умро и није ти тешко.
Другима је тешко.
Исто је и кад си глуп!

Када жена од мужа може
створити милионера?- Само онда
када је муж милијардер.
Полицајац зауставља пијанца и
пита га: - Где сте кренули у ово
доба ноћи? - На предавање одговара пијанац. - Дај, па ко
сада држи предавање?
- Моја жена.

Основни проблем у свету је у
томе што су будале превише
самоуверене, а паметни стално
у дилеми.
Шта би се десило када би наша
влада неким чудом завршила у
Сахари?- Првог дана би се
чудили, другог дана би имали
прву седницу, а трећег дана би
поскупео песак.

Како изгледа подизање кредита у
Србији?- Дигнеш чачкалицу,
а враћаш метар дрва.

Шта ураде наши фудбалери
кад победе Аргентину?
Угасе playstation !

Пита син оца: "Тата, какве су
шансе да овог лета идемо на
море?" - А отац одговара: "Па
видиш сине, 40% идемо, а 100%
не идемо"

Србин дигао крeдит за стан.
Сада спава као беба.
Сат времена спава,
сат времена плаче.
Д.Поповић
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