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РЕ Ц ЕНЗИ Ј А
Монографија «40 година у служби» представља приказ развоја Службе за болести ува, носа и грла Здравственог центра у Јагодини. Приказан је историјат развоја
здравствене службе у Јагодини и околини почев од оснивања првих болница при манастирима, оснивање и развој Службе за болести ува, носа и грла, као и значај Службе за Јагодину и околину. Својим квалитетном радом и одговорним особљем Служба
је постала позната и ван граница општине Јагодина, окупљајући оториноларингологе
целе Србије на годишњем Јагодинском ОРЛ Симпозијуму.
Ове године Служба слави леп јубилеј – 40 година постојања. Од једног лекара
специјалисте, оскудне опреме и услова за рад, у току првих 25 година, од 2000. године, после доласка са специјализације Др Владе Спироског, бележи се значајан и брз
напредак. Убрзо Служба постаје ојачана за још двоје специјалиста, набављена је нова
и савремена опрема, уводи се једнодневна хирургија. Двоје специјалиста завршавају
субспецијализације из аудиологије и фонијатрије. Велика пажња посвећује се сталној
едукацији запослених, квалитетном, одговорном и стручном раду. У плану је даље
напредовање Службе са оснивањем стационарног дела.
Овакав напредак је уочен и цењен од стране Оториноларинголошке секције
Српског лекарског друштва, те је 2006. године, у организацији Службе ОРЛ у
Јагодини одржана ОРЛ Секција СЛД. Успешна организација овог састанка условила је организацију годишњег Јагодинског ОРЛ симпозијума почев од 2013. године,
на којима су своја предавања одржали еминентни предавачи, уз велику посећеност
скупа.
Ова монографија ће представљати лепу успомену на велики јубилеј Службе
за болести ува, носа и грла Здравственог центра у Јагодини. На крају овог текста,
придружујем се честиткама Начелнику Службе и свим запосленима, са жељом за
даљи напредак у сваком смислу.
Проф. др Ненад Балетић
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ИС ТОРИ Ј АТ

Почетак организоване неге и лечења болесника у нашем народу претставља
прва болница у манастиру Хиландар коју су основали Стефан Немања и његов син
Сава између 1191. и 1199. године. На територији Србије прву болницу у манастиру
Студеницаназвану Свети Дух основао је Свети Сава између 1208. и 1216. год., након
тога настају и при другим манастирима ( Дечани, Милешева, Раваница).
Почетком 15.века деспот Стеван Лазаревић оснива болницу у Београду. У нашим крајевима се помиње болница у манастиру Раваница 1381. године који се налази на 20-так километара од Јагодине.

Манастир Студеница

Манастир Хиландар - Света Гора

Осим неких приватних болница у Београду током аустријске окупације 17181737.год., у Србији тек 30-тих година 19. века почиње развијање организоване
здравствене заштите. Отварају се болнице у Великој Градишки, Свилајнцу, Шапцу,
Пожаревцу и Крагујевцу.
Неразвијена организована здравствена заштита доводи до честих
епидемија заразних болести, чему погодују и лоше хигијенске навике, различита веровања, надрилекарство. 1837. године долази до појаве епидемије куге у
Србији чији је центар заразе био у Јагодини и до истакнутог рада др Карла Нађа.
Све то указује на потребу организоване здравствене заштите, те Јагодина добија
првог физикуса Карла Белонија 1839.г., а прва апотека мр Ђорђа Крстића основана је 1852. године. Прва болница окружног типа формирана је 1867.г. у кући
Аврама Петронијевића и њен први управник је био др Милосав Павловић.
4

Карло Г. Белони, рођ. Левице, Словачка
16.10.1812.г. Завршио медицину у Пешти 1835.г. У Србију је дошао 1836.г., први
окружни градски физикус у Јагодини
1839-41.г. Начелник Војног санитета
1859-77.г., када је и пензионисан у чину
потпуковника Српске војске. Израдио је
и увео основне прописе војносанитетске
службе у Српску војску. Преминуо у Београду 1881.г.
Манастир Раваница

Нова болница је сазидана тек 1914.године која је указом министра народног здравља од 4.априла 1921. проглашена за Окружну болницу 2.реда.
Након другог светског рата функционисала је Општа болница, Дом народног здравља и Градска амбуланта, да би се 1962.формирао Здравствени Центар у
Јагодини.

(Извори: Милосављевић Раде, Јагодински биографски лексикон,2006; Дедић Драгослав, Послератни
развој здравствене службе у Јагодини, Корени, 2006)

Милосав П. Павловић, рођен у селу Дражмировац, Јагодина 1828.г. Медицину дипломирао у Цариграду, допунске студије завршио у Паризу. Сматра се да је други Србијанац
који је докторирао медицину. Осми окружни лекар у Јагодини 1862.-1872.г., управник
прве болнице у Јагодини. Преминуо у Јагодини 1873.г.
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СЛУЖБА ЗА БОЛЕСТИ УВА,
НОСА И ГРЛА
Служба оториноларингологије у Јагодини је основана 7.јануара 1975.године. До оснивања службе настаје доласком са специјализације др Ђорђа Ђорђевића,
првог оториноларинголога у Здравственом Центру Јагодина. Просторије тадашње
ОРЛ службе налазиле су се у старој амбуланти бр.2, издвојено од осталих болничких
служби, заједно са службама офталмологије и опште медицине.
Др Ђорђе Ђорђевић
Рођен 20.јула 1936.године у селу
Вољавче, Јагодина, Србија. Дипломирао на Медицинском факултету у
Београду 1964.год. Специјализацију
из оториноларингологије завршио
1974. год. на Медицинском факултету у Београду. Основао ОРЛ службу у
Јагодини и био начелник службе од
1975. до 2000. године. У пензији од
2001.г.
Уз др Ђорђевића, у амбуланти су радиле и медицинске сестре Снежана Стаменов и Зорица Богдановић. Амбуланта је располагала са две просторије и основним инструментаријем.1978.год. за потребе службе је набављен и први аудиометар.
Године 1982. служба је добила нове просторије у новоизграђеној згради Дома
здравља где се и сад налази.

Стари аудиометри
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До 2000.г. је радио само један лекар у служби,а у краћим периодима током
1999. и 2000.г. и др Тихомир Везмар и др Драган Тодоровић.

мс Снежана Стаменов

мс Зорица Богдановић

Од 2000.г. у службу долазе др Владо Спироски, затим др Весна Филиповић и након
њих др Милан Марјановић.
ОРЛ Служба покрива територију града Јагодина и околна 52 села, а на рад ове
службе се ослањају и суседне Рековац и Свилајнац, делимично и Деспотовац.
Услужбираде5медицинскихсестараи3лекараспецијалистаоториноларингологије,
од којих су двоје субспецијалисти фонијатрије и аудиологије. Рад службе се одвија у две
смене и са сталном приправношћу лекара.
Др Владо Спироски
Рођен 20.априла 1960.године у Охриду,
Македонија.
Дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1990.године. Специјализацију
из оторино-ларингологије завршио
2000. год. на Медицинском факултету у
Београду. Субспецијализацију из области аудиологије завршио 2014.године.
Члан Председништва ОРЛ секције СЛД.
Начелник ОРЛ службе Опште болнице
Јагодина од 2000.године. Ужа област
рада: аудиологија
Служба располаже са две опремљене специјалистичке ординације, превијалиштем,
кабинетом за аудиологију и вестибулогију, кабинетом за алергологију, инхалаторијумом.
У оквиру рада службе се обављају амбулантни прегледи, дијагностика и лечење
пацијената, ултразвучна дијагностика обољења врата, као и мање хируршке интервенције
које не захтевају стационарно лечење, систематски прегледи претшколске, школске деце
и запослених лица.
Аудиолошки кабинет је опремљен савременим аудиометрима, тимпаноме7

Др Весна Филиповић
Рођена 18.јануара 1971. године у
Јагодини, Србија.
Дипломирала 1995.год. на Медицинском
факултету у Крагујевцу. Специјализацију из
оторинолари-нгологије завршила 2001.
године на Медицинском факултету у Београду. Субспецијализацију из области
фонијатрије завршила 2013.године. Ужа област рада: фонијатрија

Др Милан Марјановић
Рођен 15.марта 1969. године у Јагодини,
Србија.
Дипломирао 1995.год. на Медицинском
факултету у Крагујевцу. Специјализацију из
оторинолари-нгологије завршио 2005. године на Медицинском факултету у Београда.
Ужа област рада: ултразвучна дијагностика
меких ткива врата
тром, апаратом за отоакустичне емисије, опремом за вестибуларне пробе, електронистагмографом. На тај начин је омогућена скоро потпуна дијагностика поремећаја
слуха и равнотеже . У просторијама ОРЛ службе се обавља и одређивање,
подешавање и сервисирање слушних апарата.

Пријемни део

мс Лепосава Брајковић

Постоји стална сарадња са другим службама Опште болнице и Дома
Здравља,као и школом за децу оштећеног слуха „11.мај“ и Геронтолошким центром
у Јагодини.
Битан показатељ напретка рада службе показује и број прегледа који се
крајем 90-тих година кретао око 6000 годишње , 2006. године је повећан на 15000
8

прегледа и 20000 евидентираних услуга, а
2012.г. на 26000 (26 451) прегледа и 47000
(46722) услуга.

Инхалације - мс Славица Радојковић

Година

Број прегледа

1996.
2000.
2006.
2012.

6 474
15 104
15 284
26451

Број осталих
услуга
6 833
7 058
20 809
46722

Поред повећања обима посла, ради се и
на сталном побољшању квалитета услуга које
се пружају пацијентима.
За све то је неопходна стална контунуирана едукација запослених, те се трудимо да и у
том смеру постоји стално присуство запослених
на семинарима, курсевима и симпозијумима
и другим облицима едукације. Уз свакодневни рад, запослени у овој служби су стално
посвећени и унапређењу квалитета рада и сопственог знања.
Основ сваког рада је и рационално
планирање будућег развоја, те сходно томе се
Аудиолошки кабинет
праве и нацрти будућег развоја службе. Наши
планови, у складу са нивоом организације овог
ранга службе, крећу се у следећим правцима:
1. Заокруживање аудиолошко-вестибуларне и отонеуролошке дијагностике
2. Превентивни рад на раном откривању
оштећења слуха (У том смислу у Јагодини
је обављена потпуна аудиолошка обрада
све претшколске деце.Наш план је да се, уз
набављен мобилни тимпанометар,обаве систематски прегледи деце са навршене 3 године ради раног дијагностиковања секреторног
отитиса, као и преглед новорођенчади отоакустичним емисијама ради раног откривања
Превијалиште - мс Јелица Котлајић
оштећења слуха и да та врста превентивних
прегледа прерасте у рутинску.)
3. Формирање фонијатријског кабинета набавком опреме, односно стробоскопа, као
и формирање тима за фонијатријску реха-билитацију
9

4. Проширење обима хируршких интервенција
( У склопу рада ОРЛ службе су и хируршке методе дијагностике и лечења, али с обзиром на
недостатак стационара, тренутно је ослонац на
тзв. једнодневну хирургију, која се обавља у
просторијама превијалишта и операционе сале
хирургије. У плану јеорганизовање стационарног
дела службе са проширењем обима хируршких
интервенција )
И на крају, на основу показатеља рада,
броја прегледа и интервенција, као и степеном
сарадње са другим службама, ова служба је превазишла оквир такозване „мале службе“ и постала неизоставни чинилац функционисања Опште
болнице у Јагодини, као и репрезент установе и
ван региона.

Стоје са лева на десно:
мс Лепосава Брајковић,
мс Љиљана Видаковић,
др Владо Спироски,
мс Славица Радојковић,
мс Јелица Котлајић,
мс Гордана Ивковић,
др Милан Марјановић.
Седи : др Весна Филиповић
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ЈАГОДИНСКИ ОРЛ СИМПОЗИЈУМ

Радно председништво
( др Владо Спироски,ОРЛ Јагодина, проф. Ранко
Дергенц,председник ОРЛ секције СЛД, проф.
Антон Микић,ОРЛ Клиника КЦС )

Стална присутност на научним скуповима, успешна сарадња са другим установама и Клиничким центрима, подигла је
углед ове службе и ван региона.
Захваљујући томе, 2005.год. је
Јагодини додељена организација ОРЛ
Секције Српског Лекарског Друштва.
Стручном делу састанка је присуствовало више од 120 оториноларинголога Србије, као и више лекара других
специјалности. Својим присуством овај
скуп су увеличали и помоћник министра
здравља Републике Србије др Василије
Антић, начелник Поморавског округа Драгослав Стевановић, као и други представници локалне самоуправе. Своја предавања
су изложили стручњаци Клиничког Центра Србије, а од стране овдашњих лекара претстављен је ретроспективан приказ
развоја оториноларингологије у Јагодини.

Хотел Јагодина - ОРЛ Секција 2005.г

Са десна налево - др Снежана Митровић,
директор ЗЦ Јагодина, др Василије Антић,
пом.министра здравља, проф.Ранко Дергенц,
председник ОРЛ секције СЛД, Драгослав
Стевановић, начелник Поморавског округа)
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Успешна организација овог састанка, довела
је до идеје да се покуша организација стручних састанак још вишег нивоа. Претстављањем различитих
тема из области отори-ноларингологије, омогућило
би се да се најновија достигнућа у дијагностици и
лечењу приближе, како ОРЛ специјалистима, тако
и лекарима других грана медицине. Заједничким
сазнањима се ојачава и међусобна сарадња и
разумевање, што све доприноси крајњем циљу –
добробити наших пацијената.
Захваљујући несебичној помоћи колега из
референтних оториноларинголошких установа и уз
уложен труд овдашњих лекара , организован је марта 2013.године међународни
скуп оториноларинголога под називом „ Јагодински ОРЛ Симпозијум“
са темом „Дијагностика и терапија
обољења ларинкса“. Своја достигнућа и радове су изложили су
врхунски ауторитети из ове области,
између осталих проф.Војко Ђукић,
КЦС Београд, проф.Рајко Јовић,
КЦ Нови Сад, проф. Никола Николовски, КЦ Скопје, проф. Милан
Станковић, КЦ Ниш, проф. Ненад
Излагање проф.Војка Ђукића, председника ОРЛ Секције
Балетић, ВМА Београд, проф Јовица
СЛД. У првом реду са лева надесно седе проф Никола
Миловановић,КЦС Београд, др сци Николовски, КЦ Скопје, др Владо Спироски, ОРЛ Јагодина,
Јасмина Стојановић, КЦ Крагујевац. проф. Јовица Миловановић, КЦС Београд, проф Ненад Балетић,
ВМА Београд, проф Милан Станковић, КЦ Ниш, проф Рајко
Прадавањима одржаним у
сали хотела „Хил“ у Јагодини присуствовало је више од 350 регистрованих учесника, оториноларинголога Србије и
лекара свих других профила из Поморавског региона,као и из других места.
Учеснике скупа је поздравио и пожелео им успешан рад и градоначелник
града Јагодине Драган Марковић.
Задовољство учесника и предавача организацијом и нивоом презентованих
тема,изказано је и у чињеници да су сви они исказали жељу да овај симпозијум
прерасте у традиионални скуп оториноларинголога.
Поздравна реч градоначелника Драгана
Марковића учесницима Јагодинског
ОРЛ Симпозијума. Са лева надесно Горан
Милосављевић, начелник Поморавског
округа, Милош Лукић, директор Дома
Здравља у Јагодини, Зоран Васић, посланик
Скупштине републике Србије, др Дарко
Милетић, директор Опште болнице у
Јагодини.
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Уз више пута изказани ентузијазам предавача и организатора, у марту 2014.
год. је поновно одржан Јагодински ОРЛ Симпозијум. На том скупу је представљено
више области оториноларингологије.
Поред најновијих достигнућа у
уградњи кохлеарних импланата који
претстављају спој високе технологије и
врхунске микрохирургије, пре-тстављена
су и достигнућа у терапији онколошких
обољења врата, ларинкса и параназалних
простора уз одличне презентације еминентних хирурга те области.
Посебно интересантне су биле области у уској вези са другим гранама меОрганизатори са учесницима Јагодинског ОРЛ
Симпозијума - Са лева надесно: др Милан
дицине, као што су теме из проблематике
Марјановић, проф Јовица Миловановић, др Владо страних тела дисајних путева, дисфонија
Спироски, гмс Јелица Котлајић, проф Војко Ђукић,
доц Александар Тривић, др Александар Угриновић код деце, конгениталних аномалија, нових
терапијских процедура запаљенских процеса ОРЛ регије. Учешће у предавањима
су узели врхунски стручњаци Клиничког
Центра Србије из Београда (проф др Ненад Арсовић, проф др Снежана Јешић,
проф др Антон Микић, проф др Јовица
Миловановић, доц др Александар Тривић),
Клиничког центра „Војводина“ из Новог
Сада (проф др Рајко Јовић, доц др ВлаАктивно учешће у раду скупа су узели и јагодински димир Кљајић), Клиничког центра Ниш
лекари: др Милан Марјановић. ОРЛ Јагодина
(проф др Милан Станковић), КБЦ Звездара
( проф др Раде Косановић), Клиничког центра Крагујевац (др сци мед Јасмина Стојановић), Института за здравствену заштиту
мајке и детета Нови Београд ( др Катарина Станковић).Након предавања су нарочиту пажњу привукле дискусије о презентованим темама, на којима су разрешаване
многе недоумице и дилеме које се јављају у свакодневној пракси.Оно што посебно
радује је укључење у рад и лекара других специјалности, који су овде нашли
одговоре на различите проблеме везане за оториноларингологију,а које
срећу и у домену свог рада.
Учесници, којих је ове године било више од 450, растали су се са
жељом за виђење догодине, импресионирани пре свега стручним нивоом, а
затим и самим степеном орагнизације.
Јагодински ОРЛ Симпозијум је увек испраћен и
Поред самог едукативног каодговарајућом пажњом медија: интервју директора
рактера, организација овог типа сим
Клинике за ОРЛ и МФХ КЦС Београд,
проф др Ненад Арсовић
позијума подиже углед не само ОРЛ
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Предавање проф Антона Микића ( Клиника за ОРЛ
и МФХ КЦС Београд). У радном председништву седе
проф Раде Косановић, проф Ненад Арсовић,
проф Рајко Јовић

Службе и оториноларинголога Јагодине,
већ и саме Опште болнице у Јагодини. На
то указује чињеница да у годишњем програму сличних дешавања, Јагодински ОРЛ
Симпозијум претставља једно од највећих
окупљања оториноларинголога у току године, како по броју учесника, тако и по рејтингу
предавача.
Јединствен је случај да служба овог
нивоа, ван Клиничких центара, активно
учествује у организацији дешавања оваквог
обима, при чему је скуп већ добио сталан
термин и постао традиционалан.
Следећи Јагодински ОРЛ Симпозијум
је већ заказан за 13.март 2015.године у просторима Културног центра у Јагодини, чије
одржавање се подудара и са јубиларном 40то годишњицом постојања Службе за болести ува, носа и грла у Јагодини.

Предавање проф Рајка Јовића, ОРЛ Клиника
Клиничког центра “Војводина” Нови Сад

Јагодински ОРЛ Симпозијум 2014.год.- Седе са десна
налево : др Дарко Милетић, директор Опште болнице у
Јагодини, проф Милан Станковић, КЦ Ниш, проф Ненад
Арсовић ,КЦС Београд, проф Раде Косановић, КБЦ Звездара,
проф Рајко Јовић , КЦ Нови Сад, проф Антон Микић, КЦС
Београд, проф Снежана Јешић, КЦС Београд, проф Снежана
Арсенијевић, КЦ Крагујевац, др сци Јасмина Стојановић, КЦ
Крагујевац

Поздравна реч учесницима Јагодинског
ОРЛ Симпозијума са жељом за поновним
виђењем: начелник ОРЛ Службе у Јагодини
др Владо Спироски
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ОРЛ И ПРИЈАТЕЉИ

Стални сарадници и пријатељи ОРЛ службе

За добар и успешан рад, увек је неопходна сарадња, пријатна атмосфера и
разумевање међу људима.
То је нешто што је одувек красило запослене у ОРЛ служби у Јагодини, те је као
производ тога настала жеља за окупљањем
свих драгих људи који уско сарађују са нашом службом и без чије помоћи би свакодневни рад био много тежи.
Због тога се још од 2007.године у
Јагодини традиционално одржава скуп под
називом „ ОРЛ и пријатељи“. Замишљен
као повод за опуштање од мукотрпног рада,
напетостии за продубљивање сарадње и
пријатељства, окупља велики број колега
из Јагодине и региона, као и из других
места који су се увек радо одазвали позиву
и наново исказивали пријатељство према
нама. Ту су увек драги гости и наше колеге из фармацеутских установа, као и многи људи чији рад није директно везан за
здравство, али су ипак нашли добре воље
да помогну наш рад.
Жеља нам је да им се и овим путем
захвалимо на вишегодишњој сарадњи и да
се наше дружење настави што дуже.

Уз песму и праве пријатеље је све лепше: колеге
из Новог Сада, Ниша, Ваљева, Крагујевца, Новог
Пазара
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