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ВРЕМЕПЛОВ ЗДРАВСТВА У ЈАГОДИНИ 8.
БИОГРАФИЈА ДР МИЛОСАВА ПАВЛОВИЋА
Др Павловић се родио 1827. године (од оца
Павла) у селу Дражмировцу код Јагодине. Гимназију је
почео да похађа 1845/46. године у Београду, а медицину
је дипломирао у Цариграду. У Паризу је провео годину
на допунским студијама. Знао је турски, грчки, руски и
француски језик.
У току 1860. године је постављен за лекара у
Рашкој, а 20. октобра 1861. године, у то време са
статусом „изванредног физикуса на располагању“, за
окружног физикуса у Јагодини. На попису становништва
1863. године био је неожењен, а од имовине је
поседовао: кућу, 14,5 дана ораће земље, 6 лугова под
шумом, 1 дан ораће земље у задрузи са браћом, а
месечна плата му је износила 33 талира.
Био је осми по реду јагодински физикус. У току
1865. године је напредовао у физикуса II класе.
Службовао је до 1872. године а умро 1873. године у
сиромаштву и дуговима. Сахрањен је на јагодинском
гробљу, али му је гроб непознат. Иза себе је оставио:
супругу Даницу и браћу Милосава и Љубисава. На
оставинском процесу 1876. године његову кућу (на углу
сутјеске, крај Камените ћуприје), коју је градио
предузимач Ђока Ивановић Масаџија, близак пријатељ
Ђуре Јакшића, откупио је Душан Јанковић, јагодински
фабрикант стакла, и у њој и данас живе његови потомци.
На дужности окружног физикуса др Павловића је
заменио др Казимир Станишевски, који је дошао 1875.
године, а остао до 1890. године
У Болници се у просеку лечило лети 10–15, а
зими 30–35 болесника. Чистоћа је била примерна. Зграде
и двориште су одисале мирисом карбола. Бели карбол се
користио за дезинфекцију руку и веша, а црни за
санитарне просторије. Прљаво рубље и веш су потапани
у врелу воду и бели карбол.
Вида се узимала из бунара, касније са пумпе.
Бунар је био покривен кућицом од дрвених стубића и
пречки, које су биле офарбане у националне боје. Кофа
од буковине је висила о искован гвоздени „синџир“.
Плато око бунара је био калдрмисан, а сувишна вода је
отицала јарком у реку. Покривена помијара се налазила
у дну дворишта и сваког јутра је посипана црним
карболом.
Послуга је била одевена у чисту белу одећу. За
болничаре су узимани бивши војиници из санитетских
чета, а за болничарке жене из вароши. Водило се рачуна
да су по природи благе нарави и љубазни у опхођењу
са болеснима. За управнике су бирани старији лекари,
махом 60-их година, а дужност им је налагала да буду
предузимљиви, строги и ситничави.

Они су, истовремено, били и лекари опште
праксе, док специјалиста није било. За економе су
постављани писмени мештани, углавном пропали
трговци. Евиденција се водила са „тефтерима“, у којима
су постојале две рубрике „примљено“ – „издато“. Књиге
је контролисао управник Болнице, а њега надлежни
државни органи.
За првог лекарског помоћника постављен је, по
налогу Министарства унутрашњих дела од 31. августа
1867. године, Гавра Гавриловић, али га је заменио, по
одлуци окружног начелника од 03. априла 1868. године,
Јованча Цветковић, доцније јагодински кмет, познат по
томе што је у једној кафани у Доњој чаршији истукао
штаом Ђуру Јакшића.
Болница је по отварању названа – Окружни
шпитаљ. Од 1891. године, након спајања јагодинског и
ћупријског округа у моравски, са седиштем у Ћуприји, и
даље је задржала окружни статус за белички, темнићки и
левачки срез. Тек 1907. године је добила срески, али је
1909. године поново вратила окружни значај. У току
1921. године је произведена у Окружну болницу II класе,
а од 1931. године до II Светског рата је деловала као
Обласна болница.
У првом извештају о раду Болнице у Јагодини за
период од 01. новембра 1867. године до краја октобра
1868. године наводи се да је имала приход од 11.603
гроша и 27 пара и расход од 9.474 гроша и 22 паре.
Расходе су чинили: плате, набавке (лекови, хлеб, месо,
посуђе, кухињски прибор, американ-платно), огрев,
осветљење, кирија и поправка зграде. Рачун је 18. априла
1869. године сачинио Јованча Цветковић. Болница је
славила Св. Враче Кузмана и Дамњана, који се празнују
1. новембра по старом или 14. новембра по новом
календару.
Временом је уведена пракса да се слави 1.
новембар, па су јој у госте долазили, сем мештана са
поклонима и понудама, и колеге из других места.
Јагодинска болница ради без прекида већ 147
година и убраја се у једну од најстаријих здравствених
установа у Србији.

Марјан Деспотовић,
здравсвени статистичар
Опште болнице Јагодина

НОВО У ОБ ЈАГОДИНА
НОВИ ДИЈАГНОСТИЧКИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ
Дигитални теледириговани радиографско-флуороскопски уређај са монтажом , пуштањем у рад и
неопходном обуком запослених за рад на истом , укупне вредности од 12 594 000,00 динара.

ЦР за мамограф - укључујући инсталацију и обуку запослених , укупне вредности од 1.793.940,00 динара.

Три лампе за операционе сале - две лед плафонске операционе лампе са сателитом и једна лед плафонска
операциона лампа са сателитом, видео системом и монитором , укупне вредности од 7.035.747,60 дин.

НОВО У ОБ ЈАГОДИНА
Видеоколоноскопски стуб (укључујући инсталацију и едукацију
запослених), укупне вредности од 2.979.480,00 дин.
Колоноскоп-фибероскоп са извором светла , укупне вредности
1.068.000,00 дин.
Колоноскоп-видео ендоскоп , укупне вредности 1.334.880,00 дин.

Микроскоп за потребе за потребе Одељења патологије,
укупне вредности од 99.960,00 дин.

Ултразвучни апарат , за потребе Одељења педијатрије, укључујући монтажу, пуштање у рад и
неопходну обуку запослених , донација

Д.Поповић

РЕПОРТАЖА
ОРЛ СИМПОЗИЈУМ У ЈАГОДИНИ
Крагујевац, Института за заштиту здравља мајке и
детета Нови Београд,КБЦ Звездара.
Велики број интересантних тема је ове године
привукао,поред оториноларинголога из целе
Србије,тако и више од 400 лекара свих области
медицине,како региона,тако и шире.
Задовољство учесника организацијом скупа
исказано је и у чињеници да је више предавача
изказало жељу
да и следеће године активно
учествује на Јагодинском Симпозијуму , као и
предлог да ово окупљање , с обзиром на број
учесника и врхунску организацију , прерасте у
вишедневни едукативни програм .
И ове године , са првим прoлeћним данима ,
у
Јагодини
се
окупио
велики
број
оториноларинголога Србије.
У петак, 14.марта 2014.године ,у просторијама
Културног Центра , одржан је , сада већ
традиционални скуп оториноларинголога под
називом „ Јагодински ОРЛ Симпозијум „.
Већ неколико година , у организацији ОРЛ
Службе Опште болнице Јагодина и ОРЛ секције
СЛД , одржавају се едукативни скупови
оториноларинголога .
Захваљујући несебичној помоћи кoлeга из
референтних оториноларинголошких установа и уз
скроман труд овдашњих лекара , из године у годину
расту ниво и посећеност ових састанака. Тако је
прошле године, на симпозијуму посвећеном
обољењима ларинкса,регистровано више од 350
учесника .
На овогодишњем скупу је представљено више
области оториноларингологије.Поред најновијих
достигнућа у уградњи кохлеарних импланата који
представљају спој високе технологије и врхунске
микрохирургије,представљена су и достигнућа у
терапији онколошких обољења врата ,ларинкса и
паранасалних простора и фантастичне презентације
еминентних хирурга те области . Посебно
интересантне су биле области у уској вези са
другим гранама медицине ,као што су теме из
проблематике страних тела дисајних путева ,
дисфонија код деце , конгениталних аномалија ,
нових терапијских процедура запаљенских процеса
ОРЛ регије.Учешће у предавањима су узели
врхунски стручњаци Клиничког Центра Србије из
Београда,Клиничког Центра Војводина из Новог
сада,Клиничког Центра Ниш,Клиничког Центра

Поред самог едукативног карактера , организација
овог типа Симпозијума подиже углед не само ОРЛ
Службе и оториноларинголога Јагодине,већ и саме
Опште болнице у Јагодини.На то указује чињеница
да у годишњем програму сличних дешавања, чак и
неке Клиничке Установе не могу да дођу до
термина одржавања сличних скупова.При томе,
треба нагласити да је ово једно од највећих
окупљања оториноларинголога у току године , како
по броју учесника,тако и по рејтингу предавача.
Јединствен је случај да служба ван Клиничких
Центара , активно учествује у организацији
дешавања овог нивоа , при чему сам скуп полако
добија сталан термин и прераста у традиционалан.
У вечерњим сатима је , након стручног и
едукативног дела , организовано , сада већ шесту
годину заредом, и дружење учесника под називом
„ОРЛ и пријатељи“ употпуњено забавним
програмом ,плесним наступима групе „DC team“ и
неизбежном
лутријом
забавног
карактера.
Др Милан Марјановић
спец.оториноларинголог

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА
Председник СУЗРС Радмила Нешић , доказани пријатељ Опште болнице Јагодина , у марту месецу текуће
године , здравственим радницима нашег региона подарила је четири врхунска стручна састанка акредитована за
све профиле здравствених радника.
Стручни састанци одржани су у просторијама Културног центра у Јагодини и карактерисали су их одлична
организација и добра посећеност.
Као и увек надахнута Мр сци мед Радмила Нешић несебично је пренела део свог знања и искуства
учесницима стручних састанака , на чему јој се искрено и овим путем захваљујемо.

Д.Поповић

ПРЕДСТАВЉАМО

СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ

Психијатрија је медицинска дисциплина која се бави
проучавањем порекла, механизама и процеса настанка,
облика, распрострањености и лечења психичких
болести и поремећаја.
Психијатрија се бави, осим лечења, и превенцијом
душевних болести и рехабилитацијом оболелих.

начелник – Др Катарина Тодоровић

гл.мед.тех. – Весна Николић

Служба за психијатрију са Диспанзером за
ментално здравље у Јагодини, основана је јануара
1977. године,
Пар месеци након оснивања у оквиру службе
почела је са радом Психијатријска дневна
болница, иначе друго одељење тог типа у Србији
(прво је основао Институт за ментално здравље
Београд).
Извесно време служба је функционисала и као
цереброваскуларни блок који се бавио лечењем
психијатријских и неуролошких болесника.
Службу за психијатрију Опште болнице у
Јагодини данас чине три функционалне јединице :
- Диспанзер за ментално здравље,
- Дневна болница и
- Стационар.
У оквиру диспанзера раде се амбулантни
прегледи, те саветовалишта за зависнике и брак и
породицу.
Стационар располаже са 16 постеља, а дневна
болница је капацитета до 45 пацијената.

Тренутно у служби је запослено :
5 специјалиста,
2 специјализанта,
2 клиничка психолога,
1 социјални радник,
1 радни терапеут и
15 мед.сестара - техничара.
Служба пружа услуге :
дијагностике , психотерпије и фармакотерапије.
Д.Поповић

ДЕШАВАЊА
8.МАРТ

Дан жена , 8.март , свечано је обележен и ове
године у Општој болници Јагодина.
Запослене даме , овим поводом , дариване су
ружом и прикладном честитком којом им је
менаџмент Опште болнице Јагодина честитао
празник.

Д.Поповић

ДЕШАВАЊА
ПРОСЛАВА ДАНА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ УРГЕНТНИХ СТАЊА

Д.Поповић

АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

НОВА ГОДИНА , НОВА НАДА
Директор Опште болнице
Јагодина Др Дарко Милетић ,
крајем
2013
године
,
организовао је традиционални
пријем за све активисте
удружења
добровољних
даваоца крви са подручија
наше Општине.
На свечаном коктелу , у опуштеној и срдачној
атмосфери , договорени су правци деловања у 2014
години , као и прелиминарни датуми акција
добровољног давања крви.

С обзиром да је у периоду јануар - фебруар текуће
године организовано 6 акција добровољног давања
крви на којима је прикупљено 190 јединица крви , а
да су у марту месецу планиране још 3 акције
(Удружења - Пионир , Кончарево и ЕПС) на којима се
очекује да се прикупи још око 150 јединица
драгоцене течности , јасно је да се постигнути
договори поштују
на задовољство свих оних
болесника у Општој болници Јагодина којима ове
акције живот значе.

Д.Поповић

ЗАБАВНА СТРАНА

СМЕХОТЕРАПИЈА
Имао један фармер фарму кокошака и
само једног, већ остарелог петла.Купи
он новог петла и пусти га у
кокошињац.Наравно најзанимљивији
је био сусрет старог и новог петла.
Приђе стари младом и рече:
-Хајде да се договоримо , јесте да си
нов, али ево, пола кока теби, пола
мени?"
-Ма хајде матори, твоје време је прошло, све коке су
моје!
-Добро, млад си, узми све, али остави ми бар две
коке, оне најстарије ...
-Ма чујеш шта ти кажем матори - бриши. Не дам ти
ни једну једину!"
-Добро, дај да се договоримо ... Ево, да се тркамо до
оног плота, па ако ти стигнеш први теби све коке, а
ако ја стигнем први мени даш само две најстарије .
-Хм, блесав си, немаш шанси, али хајде!
-Али да ми даш 5 метара форе, ипак стар сам...
-Добро, ето ти и тих 5 метара, опет немаш шанси!
И кренули они да трче, стари петао први, а за њим
онај нови, а све то гледа фармер, и изненада улете у
кућу, зграби пушку и уби младог петла:
-Мајку му ј.... , трећи геј ове недеље!
Пита Обама Бога кад ће Америка бити најбогатија на
свету?
Бог одговара: -"За 100 година!"
Заплаче Обама и каже: -"Ја нећу бити жив!"
Пита Саркози за Француску исто што Обама за
Америку.
Каже Бог: -"За 300 година!"
Заплаче Саркози и каже: -"Ја нећу бити жив!"
Пита Николић Бога кад ће србија бити најбогатија на
свету?
Бог заплаче и каже: -"Ја нећу бити жив!!"
Која је разлика између жене и комарца?
- Комарац ти пије крв само лети!
Ћале ми је увек говорио: "Учи сине да не радиш."
И ја сам учио.
И сад не радим.

Рецепт за мршављење :
- Купиш траку за трчање...
- која има уграђен лаптоп
- који је повезан на интернет
-Али интернет ради само ако трчиш по траци...
Шета Пироћанац са девојком .
Прођу они поред цвећаре , а девојка рече:
- Јој, драги, колико лепо мирише оно цвеће !
А он је упита:
- Хоћеш да прођемо још једном?
Долази жена код доктора и пита га:
- Докторе, колико би требало да да будем висока за
моју тежину?
Доктор:
- Па, око 4 метара.
Жена:
- Па ја свима кажем, а сви запели дебела па дебела.
Улази плавуша у бус, а полицајац брже-боље устане
па јој уступи место.
- Хвала Вам, баш сте прави менаџер!
Полицајац јој одговара:
- Ма ништа...хвала Вама на континенту!
Муж долази касно кући и на фрижидеру види поруку
од жене:
- Доста ми је! Ово више не функционише, одлазим!
Муж се чуди, отвари фрижидер, светло у фрижидеру
ради, пиво је хладно, и помисли:
- Шта јој је? Шта не функционише?
Момак у таксију једе чоколаду и таксиста му каже:
- То ће ти уништити зубе.
Момак одговара :
- Мој деда је живио 102 године.
- Зато што је јео чоколаду?
- Не, него зато што је гледао своја посла!
ОГЛАС:

-Продајем Јефтина кола !
Пожурите док Јефта није дошао...
Д.Поповић
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