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У складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019), члан 13 и члан 16 и
Законом о јавном здрављу („Сл. гласник РС”, број 15/16.), члан 2, Савет за здравље, у циљу обавештавања
јавности о реализованим активностима из области јавног здравља штампа „Здравствени билтен за
општину Врбас за 2020. -ту годину”.
Законом о јавном здрављу се уређују области деловања јавног здравља, надлежности, планирање,
спровођење активности у вези са очувањем и унапређењем здравља становништва, као и обезбеђивање
потребних финансијских средстава. Циљ овог закона је остваривање јавног интереса, стварањем услова
за очување и унапређење здравља становништва путем свеобухватних активности друштва.
Јавно здравље је систем знања, вештина и активности усмерених на унапређење здравља,
спречавање и сузбијање болести, продужење и побољшање квалитета живота путем организованих
мера друштва;
Носиоци активности у области деловања јавног здравља су институти/заводи за јавно здравље
који планирају, спроводе, прате и вреднују активности у области деловања јавног здравља, координирају,
усклађују и стручно повезују рад осталих учесника у систему јавног здравља за територију за коју су
основани;
Учесници у области јавног здравља су органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе, здравствена служба, организације здравственог осигурања, систем социјалне
заштите, савети за здравље при јединицама локалне самоуправе, васпитно-образовне и друге установе,
средства јавног информисања, привредна друштва, јавна предузећа, предузетници, хуманитарне,
верске, спортске и друге организације и удружења, породица и грађани.
Добра интерсекторска сарадња од надлежних министарстава, секретаријата до сарадње на
локалном нивоу установа здравствене (примарне и секундарне здравствене заштите становништва) и
социјалне заштите, образовних установа, организација цивилног друштва чија је делатност здравствена
и социјална заштита је предуслов добре реализације „Календара здравља за 2020. годину” који доноси
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут, али и „Акционог плана јавног здравља
за општину Врбас”. Циљеви Савета за здравље општине Врбас у 2020.-ој години је био да иницира и
реализује здравствено-промотивне активности у сврху побољшања и очувања здравља становника
Врбаса; праћење, процена и анализа здравственог стања и здравствене културе становништва – знања,
ставова и понашања у вези са здрављем; процена присутних ризичних облика понашања у популацији и
других фактора чији су ризици по здравље широко препознати, али и да пружи подршку организацијама
цивилног друштва из области јавног здравља, сарадња са медијима у циљу информисања, саветовања
и обуке становништва у вези са очувањем, унапређењем здравља, смањењем фактора ризика и
афирмацијом здравих стилова живота као и оптималним здравственим понашањима, као и у вези са
актуелним здравственим потребама и проблемима; израда здравствено промотивних публикација, те
да у сарадњи са Заводом за јавно здравље Војводине координира здравствено-промотивне кампање на
нивоу општине Врбас.
Промоција здравља је наука и уметност помоћи људима у промени животног стила и покретање
према стању оптималног здравља. Оптимално здравље дефинише се као равнотежа физичког,
емотивног, социјалног, душевног и интелектуалног здравља. Промена животног стила је комбинација
подизања свесности, промене понашања и креирања околине која подржава праксу доброг здравља.
Промоција здравља је моћан и ефикасан пут за стварање здравије заједнице. Он оспособљава људе да
контролишу и унапређују здравље. Промоција здравља је програм који укључује целу популацију у
контексту свакодневног живљења, а не само стављање фокуса на спречавање ризика од специфичних
болести.
Нема здравља без менталног здравља. Суштина менталног здравља је јасна у дефиницији менталног
здравља Светске здравствене организације: „Здравље представља комплетно физичко, ментално и
социјално благостање, а не само одсутво болести и немоћ”. Ментално здравље предствља интегрални
дио ове дефиниције. У сврху јавног здравља и промоције здравља корисно је применити поље менталног
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здравља као што је нпр. превенција инфекција или кардио-васкуларних болести. Социјална компонента
здравља подразумева способност да се успешно делује и ради са људима уз присност, поштовање и
толеранцију за оне особе које имају другачије ставове, веровања и системе вредности.
Kвалитет здравља сваког од нас јесте условљен нашим понашањем и нашим избором да избегавамо
ризике по здравље и останемо што дуже ‘’власници’’ сопственог доброг здравља или пак да их несвесно
или свесно узимамо излажући се опасности да оболимо од неке болести.

Систем јавног здравља

Систем
здравствене
заштите

Заједница

Државна јавна
здравствена
инфраструктура

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
УСЛОВА ЗА ЗДРАВЉЕ
СТАНОВНИШТВА

Академска
јавност

Медији
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I
ЗДРАВСТЕНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНЕ ТОКОМ 2020.
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Из области физичко, ментално и социјално здравље становништва:
• 17. јануар 2020. године -Подршка слепим и слабовидим-за чланове Међумесне организације
слепих и слабовидих Кула - Врбас - Оџаци, као и за њихове колеге из сродних организација из Чачка
и Кикинде, у ЦФК „Драго Јововић” организована презентација рада и могућности апликације под
називом синтетизатор за српски језик, који функционише на Андроид оперативном систему.
• 31. јануар 2020. године -Удружење Мултиарт из Врбаса организовало је акцију прикупљања
средстава за куповину куће на планинском подручју, у циљу бесплатног терапеутског боравка деце и
младих са интелектуалним и телесним инвалидитетом.
• 29. фебруар 2020. године -По узору на веће градове, одржана је прва Критична маса у Врбасу.
/Критична маса је заједничка бициклистичка вожња која се одвија у више од 300 градова широм света,
са циљем скретања пажње на проблеме са којима се бициклисти сусрећу у свакодневном саобраћају. /
• 29. фебруар 2020. године – Црвени крст расписао традиционални ликовно-литерарни конкурс
„Крв живот значи”, на тему добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви.
• Организована радионица из програма Црвеног крста „Промоција хуманих вредности”.
• март 2020. године- Црвени крст је организовао поделу заштитних маски за старије суграђане у
термину од 04 до 07 ујутро ради одласка у куповину у маркетима
• март 2020. године- Црвени крст је организовао набавку намирница и лекова за старије суграђане
од 65 година
• aприл 2020. године- Црвени крст је организовао поделу заштитних маски за старије суграђане у
термину од 04 до 07 ујутро ради одласка у куповину у маркетима
• aприл 2020. године- Црвени крст је организовао набавку намирница и лекова за старије суграђане
од 65 година
• aприл 2020. године- Црвени крст је организовао поделу дезинфекционог средства – донација
„КАРИТАС”
• 15. јун 2020. године - Црвени крст обележио Међународни дан борбе против насиља над старијим
особама
• jул 2020. године - Црвени крст организовао поделу заштитне опреме – дезинфекционо средство,
рукавице и маска, за кориснике народне кухиње
• jул 2020. године - Црвени крст организовао поделу беби поклона за децу рођену у току Недеље
Црвеног крста, 8. -15. мај 2020. године у породилишту Опште болнице Врбас
• 12. август 2020. године - Меморијални турнир у малом фудбалу „Бранко Радовић Лепи”
испунио је све друге зацртане планове - од чувања успомене на великог спортског ентузијасту који се
несебично трудио да помогне младима, до нове акције пружања хуманитарне помоћи онима којима је
најпотребнија. Наиме, организатори турнира, у договору са екипама, донели су одлуку да се турнир
оконча без победника, а да се цео износ предвиђен за наградни фонд, тачније 103. 000 динара, усмери
на рачун Удружења „Мултиарт”.
• 27. август 2020. године - Група тркача из Врбаса, заједно са члановима Спортског удружења „Следи
ме” из Сомбора и Атлетског клуба „Хајдук Маратон Тим” из Куле, учествоваће у недељу, 30. августа,
у хуманитарном штафетном УЛТРАМАРАТОНУ од Сомбора до Новог Сада, дугом 100 километара,
који се организује као акција подршке и прикупљања помоћи за лечење Лане Јовановић, која болује од
спиналне мишићна атрофија., тип 1.
• 19 . септембр 2020. године-кошаркашице Врбаса и Партизана имаће генералну пробу за почетак
такмичења у Првој женској лиги Србије. Поред тога, ова утакмица носиће и епитет хуманитарне, јер ће
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се током утакмице, испред Центра за физичку културу „Драго Јововић” прикупљати новац за лечење
девојчице Ђине Зејак.
• 01. октобар 2020. - Међународни дан старијих особа. У просторијама Црвеног крста, уз поштовање
свих епидемиолошких мера, организовано дружење волонтера старије генерације са колегама из
Удружења пензионера, Актива жена и других организација које окупљају старије особе.
• Дана 05. октобар 2020. године у оквиру кампање „Они су мењали свет у центру Врбаса, отворена
је изложба „Особе са инвалидитетом које су мењале Србију”. Организатор, компанија „Color Media
Communications”, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
кроз слике и биографије представљене су јавности животне приче и успеси особа са инвалидитетом,
које никаква ограничења нису обесхрабрила и ограничила на путу до спортске, уметничке, научне или
било које друге афирмације на највишем нивоу. Две особе које су се својим резултатима, понајвише
у области спорта, нашле на сликама изложбе „Особе са инвалидитетом које су мењале Србију”, су из
општине Врбас - Милан Шолаја, параолимпијац, шампион Европе у роњењу на дах, и Мара Хорњак,
првак Србије у пливању и куглању.
• У организацији Инвалида рада Врбаса и Змајева, одржана седма ликовна колонија. Уметници
ликовне колоније у Змајеву поклонили слике инвалидима рада.
• 01. октобар 2020. - Међународни дан старијих особа. У просторијама Црвеног крста, уз поштовање
свих епидемиолошких мера, организовано дружење волонтера старије генерације са колегама из
Удружења пензионера, Актива жена и других организација које окупљају старије особе.
• 05. октобар 2020. године-Врбас био домаћин такмичења у риболову удружења ратних војних
инвалида
• 18. октобар 2020. године – Црвени крст је организовао обележавање Европског дана борбе
против трговине људима. Реализатори: деца – корисници програма народне кухиње и Заједнички
програм за инклузију.
• 20. новембра 2020. године- Црвени крст је за кориснике народне кухиње организовао поделу за
сваког корисника по 5 заштитних маски, по три пара заштитних рукавица за једнократну употребу. Ова
заштитна опрема је донација Немачког Црвеног крста. Такође су свим корисницима подељене брошуре
Црвеног крста Србије са основним подацима за превенцију заражавања вирусом Ковид 19.

Из области промоција здравља и превенција болести:
• 03. фебруар 2020. године- Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Врбасу
• 14. фебруар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Куцури
• 14. фебруар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Савином Селу
• 19. фебруар 2020. године- акција добровољног давања крви у просторијама Црвеног крста Врбас
у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
• март 2020. године- Савет за здравље је иницирао организовање превентивних гинеколошких
прегледа за жене инвалиде у Диспанзеру за жене у сарадњи са Поливалентном патронажном службом
Дома здравља.
• Светска здравствена организација прогласила је 2020. годину Међународном годином медицинских
и патронажних сестара. Овим поводом јавну честитку медицинским сестрама и техничарима, дана 07.
04. 2020. године-упутила је др Јасмина Асси, директорка Дома здравља „Вељко Влаховић”.
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• мај 2020. године- акција добровољног давања крви у просторијама Црвеног крста Врбас по
стандардима здравствених мера у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
• мај 2020. године- Црвени крст је организовао поделу заштитних маски за старије суграђане у
термину од 04 до 07 ујутро ради одласка у куповину у маркетима
• мај 2020. године- Црвени крст је организовао набавку намирница и лекова за старије суграђане
од 65 година
• 11. мај 2020. године обележен је Национални дан добровољних давалаца. Црвени крст у сарадњи
са основним школама је расписао Наградни литерарно ликовни конкурс „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ”.
Ликовни радови су достављани у дигиталном формату . Школе које су учествовале добиле су новчану
награду за куповину арт материјала.
• мај 2020. године- Савет за здравље је иницирао организовање превентивних гинеколошких
прегледа за жене инвалиде у Диспанзеру за жене у сарадњи са Поливалентном патронажном службом
Дома здравља.
• 31. мај 2020. године – Светски дан без дуванског дима и објављене здравствено-превентивне
поруке на друштвеним мрежама Црвеног крста Врбас на иницијативу Савета за задравље општине
Врбас.
• 01. јун 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Врбасу
• 12. јун 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Куцури
• 12. јун 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организова
оакцију добровољног давања крви у Савином Селу
• 15. јун 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Врбасу
• 14. јун 2020. године - обележен Светски дан добровољних давалаца крви. У оквиру обележавања
организоване су три акције добровољног давања крви- у Куцури, Савином Селу и Врбасу. Дељен је
промотивни материјал у центру Врбаса и организовано дружење у Савином Селу. Слоган овогодишње
акције je – ДАЈ КРВ И УЧИНИ СВЕТ ЗДРАВИЈИМ МЕСТОМ.
• 26 јун 2020. године- у сарадњи са Црвеним крстом обележен Међународни дан борбе против
злоупотребе и незаконите трговине дрогама.
• 06. јул 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Врбасу
• 17. јул 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Врбасу.
• 03. август 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Врбасу
• 18. август 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Врбасу
• 23. август 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине организовао
акцију добровољног давања крви у Врбасу и уручивање захвалница и поклона за 100-ти пут дату крв
• 06. септембар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Врбасу
• 25. септембар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Врбасу
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• 05. октобар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Врбасу.
• 12. октобар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Савином Селу.
• 12. октобар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Куцури
• 19. октобар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Врбасу.
• 14. новембар 2020. године Поводом обележавања 14. новембра - Светског дана борбе против
шећерне болести, на иницијативу Друштва за борбу против дијабетеса „Плави Врбас” Савет за здравље
општине Врбас, израдио је плакате и флајере са основним циљем информисања дијабетичара о настанку
и ширењу вируса Ковид 19 и упутствима и препорукама уколико се особе са дијабетесом разболе од
овог вируса. Плакати и флајери су истакнути и подељени на више места у граду, и то: Дом здравља
„Вељко Влаховић” Врбас, Општа болница Врбас, Апотека Врбас, Центар за социјални рад, Црвени крст,
Дом пензионера, Прва, Друга и Трећа месна заједница, Библиотека „Данило Киш”, Општинска управа
Врбас и Друштва за борбу против дијабетеса „Плави Врбас”. „Плави Врбас”редовно учествује на онлајн
саветовалиштима под називом „Повежи и подржи” које је у организацији Дијабетолошког Савеза
Србије, чији је Плави Врбас члан. Пројекат „Повежи и подржи” је одржаван путем серије виртуелних
састанака преко Зоом платформе, који је пружао саветодавну и психолошку подршку свим особама
са дијабетесом. Виртуелним предавањима присуствовало је 28 лекара специјалиста из различитих
медицинских струка међу којима су позната имена Професора ендокринолога, кардиолога, нефролога,
офталмолога психолога, затим многе медицинске сестре, као и особе са дијабетесом са вишегодишњим
искуством. Осим квалитетног садржаја, особе са дијабетесом могли су анонимно да поставе питања
свим специјалистима, као и психологу који је био присутан на сваком од састанака. Виртуелни састанци
су се одржавали од марта и трајали су целе 2020 године. Овакав вид онлине подршке биће настављен
и у наредној години, обизиром на епидемиолошку ситуацију корона вируса у земљи и свету, а и због
одличног одазива и позитивних искустава особа које су присутвовале оваквом виду едукације.
• 07. децембар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Врбасу.
• 14. децембар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Врбасу.
• 25. децембар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Змајеву.
• 25. децембар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у радвом Селу.
• 25. децембар 2020. године - Црвени крст у сарадњи са Заводом за трансфузију Војводине
организовао акцију добровољног давања крви у Бачком Добром Пољу.

Из области животна средина и здравље становништва:
• 03. јануар 2020. године-У дворишту Опште болнице Врбас засађено је једно дрво. Акцију под
називом „За нови живот”, покренуо је покрајински заштитник грађана - омбудсман, заједно са свим
општим болницама у Војводини и локалним самоуправама где се оне налазе. У њој ће свака општа
болница добити по једно дрво у част прворођене бебе у 2020. години.

10

Здравствени билтен за Општину Врбас, 2020. година

• 14. фебруар 2020. године-Јавно комунално предузеће Комуналац Врбас расписао је ликовни и
литерарни конкурс за предшколце, ученике основних и средњих школа са територије општине Врбас
на тему „Живот у капи воде”.
• Од 14. мај 2020. до 16. мај 2020 године на целој територији општине Врбас вршен је хемијски
третман сузбијања крпеља, на јавним површинама.
• 10. јун 2020. године-обележен Дан вода, у сарадњи са Јавним комуналним предузећем Комуналац,
које је у центру Врбаса организовало доделу награда по традиционалном ликовно-литерарном конкурсу
на тему-Живот у капи воде.
• 23. јул 2020. године-акција одношења ПЕТ отпада са улица у Врбасу организовало ЈКП
„Комуналац”.
• 06. август 2020. године - третман одраслих комараца из ваздуха и са земље у свим местима
општине Врбас.
• 15. август 2020. године - Еколошки покрет Врбаса, уз подршку партнера, организовао је велику,
волонтерску акцију кошења у Војводини. Покошен је изузетно фреквентан простор око излетишта на
Шлајзу, помоћни фудбалски и рекреативни терени и широки простор око канала, појас чисте амброзије
дуж магистралног пута Врбас - Кула, све укупно око десетак хектара јавног простора, са деловима
захтевне конфигурације за кошење и препуним смећа, које је одмах очишћено.
• 28. август 2020. године-акција одношења ПЕТ отпада са улица у Врбасу организовало ЈКП
„Комуналац”.
• 18. септембар 2020. године- Са жељом да пред грађанима промовише и популаризује
немоторизоване видове превоза у градовима, како би се унапредио квалитет животне средине у
градским подручјима, општина Врбас и Канцеларија за младе организовали су штанд у центру града
на којем је са грађанима разговарано о предностима кретања бициклима и предностима пешачења, и
дељени промотивни материјали, ранци и друга опрема.
• 23. септембар 2020. године-акција одношења ПЕТ отпада са улица у Врбасу организовало ЈКП
„Комуналац”.
• 06. октобар 2020. године-акција одношења кабастог отпада са улица у Врбасу организовало ЈКП
„Комуналац”.
• 08. октобар 2020. одине-ЈКП „Комуналац” је очистио неколико хиљада кубика шута и мешаног
смећа са дивље депоније крај старог војног моста у Савином Селу.
• октобар 2020. одине-Јавно комунално предуезћа „Комуналац” санирало су депонију грађевинског
материјала у Врбасу, површине више од 15. 000 м2. Ово је друга по реду акција чишћења грађевинске
депоније у овој години. Акција санације трајала је четири дана. „Упозоравамо да само oдговорним
понашањем чувамо нашу животну околину”, наводено је у саопштењу „Комуналца”.
• 24. октобар 2020. -МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДРШКА
ГРАЂАНСКОМ АКТИВИЗМУ! У хотелу Бачка у Врбасу, у партнерству са Еколошким центром
Станиште из Вршца, који је и координатор Мреже, организован је састанак чланица цивилне Мреже
Пошумимо Војводину. Састанку су присуствовали представници 15 удружења од 24 чланице Мреже.
Афирмисане су теме укључивања професионалне подршке у раду удружења и Мреже, посебно правних
саветника, затим ближе сарадње са службама надзора и контроле, као и упознавање са моделима
самофинансирања удружења. Састанку су присуствовали и представник Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, шумарство и водопривреду, начелница Шумарско ловне инспекције, Милена Граховац
и њен сарадник, шумарски инспектор, Марко Ђурковић.
Присуство професионалаца на састанку дало је нову ноту и карактер састанку, где је у закључку,
између осталог, истакнута потреба константних консултација и сарадње у корист свих страна а
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нарочито грађана Војводине који ни из близа немају довољно дрвећа да им врати ваздух којег потроше
својим дисањем.
• 29. октобар 2020. године-акција одношења ПЕТ отпада са улица у Врбасу организовало ЈКП
„Комуналац”.
• 30 октобар 2020. одине-Еколошки покрет Врбаса организовао радну акцију чишћења спортских
терена и дечијег игралишта у Виноградима, код Опште болнице у Врбасу, где је постављено и 5 корпи
за смеће, а санирано је и десетак клупа,, клацкалице, три чесме, кућице за децу. Корпе је направио члан
Еколошког покрета, Милан Коматина, а акцијашка сезона не би могла бити спроведена без подршке
партнера из пословног сектора, Карнекс-а, Витал-а, Шећеране Црвенка, Сунока, Реахем-а и Меделенаводе из Еколошког покрета.
• У току је бушење пет нових бунара на водозахвату у Врбасу предвиђених за снабдевање водом у
селима општине Врбас. Упоредо теку радови на повезивању водоводне мреже насеља Куцура и Савино
Село са централним водозахватом у Врбасу”, саопштено је из Јавног комуналног предузећа „Комуналац”.
• 13. октобар 2020. године -Компанија „Forma Ideale” је поклонила 25 садница граду Врбасу, у
оквиру пројекта озелењавања и улепшавања зелених површина у градовима широм Србије. Саднице су
посађене на игралишту у Блоку ‘4. Јули’, на Тргу Моше Пијаде.
• 20. новембар 2020. године-У оквиру пројекта „Заједно за активно грађанско друштво - АКТ”,
који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске
иницијативе, одржан састанак Мреже Пошумимо Војводину у Врбасу. Са Гашпаром Матарићем, мастер
инжењером шумарства у ЈВП Воде Војводине, представницима Покрета горана Сомбора, који је од
свог оснивања 1992. године, подигао и однеговао 750 ха ветрозаштитних појасева, договорено је да
се у наредном периоду заједнички озелени неколико дворишта школа, да учествујемо на конкурсима
удружених снага и кроз рад у Мрежи Пошумимо Војводину, дамо конкретан допринос пошумљености
покрајине.
• 28. новембар 2020. године-акција одношења ПЕТ отпада са улица у Врбасу организовало ЈКП
„Комуналац”.
• 05. децембар 2020. године,- акција одношења биљног отпада из домаћинстава на територији
Врбаса.
• 10. децембар 2020. године- Санација депоније у Куцури, која се простире на око 13. 000 квадратних
метара.
Планом рада Савета за здравље у области заштите животне средине за 2020. годину, планирана је
организација едукативног скупа на тему: „Мерење нивоа буке у животној средини и процена утицаја
на здравље људи” у сарадњи са Институтом за јавно здравље Војводине/, што због епидемиолошке
ситуације није реализовано.

Из области деловања поступање у кризним и ванредним ситуацијама:
Штаб за ванредне ситуације општине Врбас на седници одржаној 16. 03. 2020. године у рад
је укључио и представника Савета за здравље. Формиран је кол центар који је био у финкцији 24.
часа, ангажовани су волонтери ради допремања основних животних намирница, лекова и средстава
за хигијену суграђанима којима је то потребно. Општински штаб је определио средства за набавку
одређене количине дезинфекционих средтава за медицинске раднике, припаднике полицијске службе,
ватрогасне јединице и других служби у општини. Додељена су средства Апотеци „Врбас” ради набавке
лекова у насељеним местима, Равно Село и Савино Село.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас низом различитих активности подржавао
је активности Опште болнице Врбас у превазилажењу новонастале ситуације: израда пројекта

12

Здравствени билтен за Општину Врбас, 2020. година

приступног пута за прилаз Општој болници за пацијенте за хемодијализу и осталих посебно осетљивих
пацијената, заштитна опрема за медицинске раднике, набавка постељине за једнократну употребу.
Дом здравља „Вељко Влаховић” је 26. 03. 2020 године организовао рад респираторне амбуланте од
7,00 до 18,00 часова.
Поштујући препоручене мере и упутства, у циљу сузбијања ширења вируса COVID 19, у свим
местима општине Врбас свакодневно трају акције дезинфекције установа, објеката, тротоара и других
јавних површина.

Дана 02. 04. 2020. Савет за здравље је издао следеће Саопштење:
„Од изузетног значаја је да се грађани придржавају препорука које се односе на превенцију
епидемије вируса Covid-19 . Здравствени систем не може оптимално функционисати уколико грађани
не поштују Уредбе Владе које се тичу превенције ширења заразних болести тако да је од великог значаја
поштовање препорука епидемиолога: ношење маске, рукавица, коришћење дезинфекционих средстава
држање социјалне дистанце. На тај начин грађани дају велики допринос сузбијању ширења епидемије,
а то је истовремено велика помоћ здравственом систему коме би се дала прилика да одговори у овој
сложеној ситуацији.
Здравствени систем у општини Врбас је у потпуности организован у складу са препорукама
Министарства здравља и Покрајинског секретаријата за здравство. Сви капацитети здравствених
установа су у пуном капацитету ангажовани. Грађани који имају симптоме обољевања од Covid-19
(повишена температура, кашаљ, осећај гушења, бол у грлу) треба да се одмах, без одлагања, упуте
у респираторну амбуланту Дома здравља „Вељко Влаховић” која је опредељена за пацијенте са
респираторним инфекцијама и температуром. Тријажни Корона шалтер 064/8468105, 064/8468106 даје
информације грађанима и упућује их у респираторну амбуланту 021/7954-434, 062/780289.
У респираторној амбуланти ће свакоме са наведеним симптомима бити урађена дијагностика,
односно рентгенски преглед плућа, крвна слика и измерена температура и дато мишљење за даље
лечење.
Напомињемо да није потребно позивати телефонским путем Дом здравља, већ се одмах јавити
лекарима у респираторној амбуланти и обавити преглед под условом да имате неке од симптома: висока
температура, кашаљ и кратак дах.
Информације о новом Корона вирусу грађани могу добити на сајту Министарства здравља www.
zdravlje. gov. rs › sekcija › covid-19.
У току ванредног стања услед ширења инфекције коронавирусом COVID-19, повећане су потребе
за резервама крви, јер су крв и компоненте стално потребне пацијентима, a трансфузијско лечење
мора бити континуирано и сигурно, при чему се мора узети у обзир да се може очекивати смањен број
здраве популације која може дати крв и смањен одзив добровољних давалаца крви због утицаја јавно
здравствених мера које се предузимају. У понедељак 06. 04. 2020. године Црвени крст Врбаса организује
прву акцију добровољног давања крви у условима ванредног стања, према упутствима и смерницама
Завода за трансфузију крви Војводине и Црвеног крста Војводине. ”
На седници одржаној 29. 05. 2020. године Савет за здравље општине Врбас оценио је да су током
ванредног стања, али и у наставку борбе против епидемије COVID 19, све медицинске и друге службе у
општини Врбас поштовале мере Кризног штаба и дале пун и ефикасан допринос сузбијању епидемије.
Након одржане седнице Савета за здравље општине Врбас издао је следеће саопштење:
„У здравственим установама у Врбасу, у време ванредног стања, поштоване су и спровођене све
мере и упутства, без изузетка. Организација рада у Општој болници Врбас потпуно је прилагођена
новонасталој ситуацији, те да су и даље на снази ванредне мере, јер још има оболелих од COVID-a 19”,
оценио др Горан Ђуровић, председник Савета за здравље општине Врбас.
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Др Јасмина Асси, директорка Дома здравља „Вељко Влаховић”, истакла је да је „у овој установи
прилагођен систем рада поступању у току ванредног стања и ванредних мера, те да је поверени задатак
успешно одрађен”. ”Примарна здравствена заштита је била својеврстан одбрамбени штит од COVID-a
19. COVID амбуланта у Дому здравља ‘Вељко Влаховић’’ и даље ради, а сви грађани који желе да ураде
анализу крви на вирус, то могу да учине од данас, 01. јуна. Тестирање брзим серолошким тестовима на
лични захтев, уз плаћање накнаде од 1. 200 динара, се врши у Дому здравља”, рекла је др Асси.
Радмила Мусић, директорка Геронтолошког центра Врбас, напоменула је да су све инструкције
из периода ванредног стања и даље на снази, посебно апострофирајући забрану посета корисницима,
забрану уласка трећих лица и забрану изласка корисника услуга установе. ”Од почетка епидемије до
данас нема оболелих од COVID-а 19 у Геронтолошком центру, све захваљујући поштовању процедура и
самоизолацији у којој су запослени добровољно били у току трајања ванредног стања. Велику захвалност
на сарадњи и подршци дугујемо свим здравственим установама, општини Врбас, Покрајинском
секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. Кризни штаб нам је помогао око дозвола да се додатно
ангажују две геронто домаћице, надлежно министарство нам је омогућило да за време ванредног стања
и на даље ангажујемо још шест неговатељица”, рекла је Мусић.
Јелена Ђуровић, директорка Апотеке Врбас, појаснила је да за време трајања ванредног стања
радно време установе усклађено са актуелним уредбама, тако да је у свим насељеним местима општине
Врбас обезбеђен рад апотека у једној смени. ”Обезбедили смо тромесечне залихе лекова и медицинских
средстава који се издају на терет обавезног здравственог осигурања, а обезбеђена је и довољан број маски,
рукавица и дезинфицијенаса. Фармацеути су пружали све потребне информације и савете, радили на
едукацији становништва у циљи превенције и спречавања болести и заразе”, рекла је Ђуровић.
Игор Црњански из Удружење за борбу против дијабетеса града Врбаса ‘’Плави Врбас”, рекао је да је
у време ванредног стања организовало on line предавањe и саветовање за дијабетичаре, у организацији
Дијабетолошког савеза Србије а у оквиру пројекта „Подржи и повежи”. Ова предавања и даље трају, и
то уторком, средом и четвртком од 18. 00 часова, а могу се пратити овде.
Мира Недић, руководилац Одељења за друштвене делатности, истакла је да су поштујући
инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за повратак ученика у школе поводом
завршних и матурских испита, обезбеђена довољна количина заштитне опреме и дезинфекционих
средстава - 2. 000 маски, 50 литара дезинфекционих средстава и пет литара алкохола, и све је данас, 01.
јуна, достављено школама. ”

Дана 01. 07. 2020. године Дом здравља „Вељко Влаховић”, издао је следеће
саопштење о новом корона вирусу:
„Обавештавамо грађане који се лече у нашој здравственој установи, а који имају симптоме ковид
19 инфекције (високу температуру, учестали кашаљ, уз отежано дисање), да се јаве у ковид амбуланту
Дома здравља која се налази код некадашњег улаза у поливалентну патронажу. Након комплетне
тријаже, уколико је потребно даље болничко лечење, ординирајући лекари пацијенте упућују у установу
следећег нивоа здравствене заштите, односно надлежне опште болнице.
Подсећамо све грађане општине Врбас да се, као и до сада, понашају одговорно и да се стриктно
придржавају свих мера предострожности и упутстава надлежних здравствених и епидемиолошких
стручних служби, уз поштовање физичке дистанце, ношење заштитних маски у затвореном простору,
као и употребу дезинфекционих средстава и свих мера личне хигијене.
Почев од 01. 07. 2020. године радно време АМБУЛАНТЕ ЗА КОВИД 19 је од 00-24 часа.
Контакт телефон КОВИДАМБУЛАНТЕ: 062-780-289”.
Због неповољне епидемиолошке ситуације и пораста броја особа оболелих од вируса sars-cov-2 у
општини Врбас, Штаб за ванредне ситуације je поштујући мере и препоруке Владе Републике Србије
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и других органа, на својим седницама од 03. до 09. јула 2020 доносио је низ мера и препорука у циљу
сузбијање и гашења епидемије COVID – 19 Директор Опште болнице Врбас, др Милан Попов, је дана
05. 07. 2020. године упутио молбу и апел свим грађанима општине Врбас и околине да поштују мере које
је по препоруци Института за јавно здравље Војводине донео Општински штаб за ванредне ситуације
општине Врбас поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије
COVID – 19.
На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Врбас, Привремени орган општине
Врбас, на седници одржаној 9. јула 2020. године донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на
територији општине Врбас.
Даном ступања на снагу акта о проглашењу ванредне ситуације на територији општине, због
настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом sarscov-2, примењује се члан 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Владе Републике Србије („СЛ. Гласник РС” бр. 66/2020, 93/2020 и 94/2020. Свим основним и средњим
школама са територије општине Врбас и ПУ „Бошко Буха”, дана 14. јула 2020. године достављено је
обавештење са прецизно побројаним мерама које је потребно спровести ради спречавања ширење
заразе COVID 19.
Све школе са територије општине Врбас, као и установе чији је оснивач општина Врбас благовремено
су донеле своје планове примене мера у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан
и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС”, бр. 94/2020),
који је ступио на снагу 11. јула 2020. године. / Општинска организација Црвеног крста Врбас приликом
реализације акција добровољног давања крви, од почетка појаве заразре COVID 19. поштује процедуру
организовања које је добила од Стручне службе Црвеног крста Војводине. Упутство о организовању
ових акција добровољног давања крви, сада су Црвени крст Војводине у сарадњи са стручном службом
Завода за трансфузију крви Војводине, обликовали у мању публикацију.
Дана, 16. 07. 2020. године, Покрајинска влада је обезбедила медицинску опрему и пи-си-ар машине
за тестирање у готово свим заводима за јавно здравље у Војводини, тако да се на резултате тестирања
на присуство вируса ковид 19 не чека дуже од 24 часа, а Влада Републике Србије је обезбедила довољан
број тестова.
Ковид амбуланта у Врбасу ради од 16. марта, а њен рад је интензивиран са погоршањем
епидемиолошке слике у општини које је се догодило крајем јуна и почетком јула 2020. године.
У уторак, 01. септембра, почела је нова школска 2020/2021. година. Пандемија изазвана
коронавирусом одразила се и на образовање па се настава изводила на два начина, и то: у учионицама
образовних установа заједно са својим учитељима и наставницима, али и од куће, уз помоћ интернет
платформи и ТВ програма.
На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Врбас, Председник општине Врбас,
03. септембра 2020. године, донео је Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији општине
Врбас. Штаб за ванредне ситуације општине Врбас на седници одржаној 16. 11. 2020. године донео је
Одлуку о увођењу ванредне ситуације на територији општине Врбас.
Због погоршане епидемиолошке ситуације на територији општине Врбас, Штаб за ванредне
ситуације донео је меру преласка школа на онлајн наставу у циљу заштите здравља ученика и запослених
у образовним установама, која ступа на снагу 17. новембра 2020. године
Савет за здравље општине Врбас, на седници одржаној дана 17. 11. 2020. године разматрао је
тренутну епидемиолошку ситуацију која је узроковала увођење ванредног стања и позвао све грађане на
одговорно понашање и опрез. Седници је присуствовао и један представник Савета родитеља из школе
Др Јулија Чуровић Шкорић, начелница Службе за здравствену заштиту деце ДЗ „Вељко Влаховић”.
Након седнице је издао је следеће саопштње:
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„Погоршање епидемиолошке ситуације у популацији школске деце, али и њихових наставника,
иницирало је меру преласка на онлајн наставу. Др Јулија Чуровић Шкорић, начелница Службе за
здравствену заштиту деце ДЗ ‘Вељко Влаховић’, истакла је да су у претходна три дана обављена 254
прегледа деце, 28 превентивних прегледа и 46 прегледа у Саветовалишту. Од 13. новембра у овој
служби се ради тестирање деце COVID 19 антиген тестом. Од 30 тестиране деце овим тестом, 15 је било
позитивно. За резултат теста потребно је чекати пола сата.
Представник Савета родитеља изнео је своје искуство и искуства родитеља у вези са здрављем деце
и поступањем у оваквој епидемиолошкој ситуацији. Др Чуровић Шкорић је нагласила да свако дете са
респираторним симптомом, позитивном анамнестиком у правцу COVID инфекције, буде послато на
тестирање, након чега добије адекватну терапију уколико је то потребно. Све информације од значаја
за здравље детета, као и о симптомима индикативним за ургентан пријем, родитељи као и до сада могу
добити на телефоне 021. 795. 4440 и 021. 795. 4444.
Др Јасмина Асси, директорка ДЗ ‘Вељко Влаховић’, нагласила је да је у овом тренутку 19 медицинских
радника ангажовано на раду у COVID амбуланти, која ради 24 часа, те да у амбуланти ради и један
педијатар и педијатријска сестра. Педијатријски COVID је доступан грађанима за све информације
на телефону 062. 780. 289. Од сутра ће бити доступно тестирање деце и у Амбуланти у Змајеву, која
има опредељен простор за децу са сумњом на COVID 19. У COVID амбуланти Дома здравља јуче је
прегледано 138 пацијената. Озбиљан приступ, одговорно понашање и солидарност кључни су за
позитиван исход борбе са вирусом корона. Сви грађани који су оболели од COVID 19, као и људи који
су са њима били у контакту, у обавези су да буду у изолацији и користе прописану терапију.
Татјана Глушчевић, секретарка Црвеног крста Врбаса, истакла је важност акције Црвеног крста
Србије, који под мотом ‘Моја маска штити тебе, твоја маска штити мене’, афирмише важност ношења
маски, што нам доноси смањење ризика од инфекције. И установе социјалне заштите су на висини
задатка. У Геронтолошком центру нема оболелих од COVID 19. Нада Батрићевић, директорка Центра
за социјални рад, истакла је да у Врбасу постоји одређени број самачких старачких домаћинстава, која
представљају осетљиву групу.
На основу доступних нумеричких анализа од стране здравствених, социјалних и образовних
установа у вези са епидемиолошком ситуацијом, на седници Савета за здравље потврђена је оправданост
мера које су на снази у општини Врбас у циљу заштите здравља становника”.
Штаб за ванредне ситуације општине Врбас на седници одржаној 23. 11. 2020. године, донео је
наредбу о новим мерама у борби против ширења заразе COVID 19, и то да је радно време ресторана,
кафића, кладионица и тржних центара утврђуно на период од 05. 00 до 18. 00 часова, а продавница и
других малопродајних објеката од 05. 00 до 21. 00 час.
Радно време је ограничено за све осим за апотеке, доставу хране, бензинске пумпе које врше точење
горива за привреду.
Такође, обавезно је коришћење личне заштитне опреме (ношење заштитне маске) у затвореном
простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи међуљудски контакти.
Штаб за ванредне ситуације донео је и забрану свих јавних окупљања више од 5 особа у затвореном
и на отвореном простору, осим радних организација, тржних центара, продавница и других објеката за
које важи прописано ограничење у односу на површину објекта (4м2 по особи).
„Према последњим подацима, у општини Врбас је 1100 активних случајева оболелих од Ковида 19,
а за 50 дана прегледано је шест и по хиљада људи у пуломолошкој амбуланти, а овоме треба додати још
много више прегледаних пацијената у Ковид амбуланти Дома здравља. Пет и по хиљада ренген снимака
плућа је урађено за тих 50 дана. У болници у току дана буде отприлике 12 до 15 пријема, а толико буде и
отпуста, некад и мање. Све оно што не успемо из окружења да примимо овде иде у околне болнице или
чак и од њих иде ка нама. Углавном, сви су збринути. ” каже др Милан Попов директор Опште болнице
у Врбасу. ( 18. децембра 2020. Извор: РТВ Војводине)
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Попов додаје и да посебно забрињава и то што је једна петина радника Опште болнице оболела
или су у некој врсти изолације, те је здравствени систем под великим притиском.
„Само онај ко је лежао у болници у Црвеној зони зна под каквим притиском се налазе здравствени
радници. То је наша обавеза и ми нећемо одустати од ове борбе, али је питање колико дуго ће ови људи
моћи да раде под оваквим оптерећењем. Најгоре је што нам у сусрет иде велика слава Свети Никола
и празници и уколико се људи не освесте и не почну другачије да се понашају, можемо очекивати још
један талас за десетак дана,” истиче др Милан Попов.
У Општој болници у Врбасу смештени пацијенти у тешком и јако тешком стању, а старосна граница
готово да и не постоји, будући да оболели имају између 18 и 93 године. ”
Савет за здравље је активно пратио све извештаје и мере надлежних органа Републике Србије,
Аутономне покрајине Војводине, Института за јавно здравље Србије и Института за јавно здравље
Војводине, као и епидемиолошку ситуацији у општини Врбас и посебно у образовним установама на
територији општине Врбас.
28. децембра 2020. године Геронтолошки центар Врбас је друга установа за смештај корисника у
АП Војводини у којој је у суботу, 26. децембра, извршена вакцинација корисника смештаја вакцином
Pfizer против вируса SARS-CoV-2, саопштено је из ове установе.
„У Геронтолошком центру Врбас од почетка епидемије болести COVID-19 није било заражених
корисника нити преминулих од болести COVID-19. Писмену сагласност, пристанак на вакцинацију,
дало је 95 корисника и старатеља, због коморбидитета и потврђених алергија на лекове вакцинисано
је 40 корисника и 5 радника, и другу дозу вакцине Pfizer против вируса SARS-CoV-2 ће примити кроз
три недеље. Први је вакцинисан медицински техничар-физиотерапеут Владимир Виславски, а од
корисника смештаја Олга Вукосављев. Од 55 корисника који нису вакцинисани дана 26. децембра 40
корисника смештаја није могло да се вакцинише јер је пре недељу дана извршена имунизација против
упале плућа, вакцином pneumovax 23, а по мишљењу епидемиолога из Инситута за јавно здравље
Војводине, препоручени временски размак је месец дана. Вакцинацију је извршило медицинско особље
Дома здравља Врбас”, саопштила је Радмиле Мусић, директора Геронтолошког центра Врбас. .
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II
ЗАШТИТНИК ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
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Период: јануар – мај 2020. године
Број датих савета пацијентима о њиховим правима: 15 пацијената
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС – 4 пацијента
• Пацијент од 83 године, дијабетичар, се жали зашто мора да вади шећер у крви два сата после јела
у Општој болници Врбас када је то, до сада, радио у Дому здравља? Није ‘’самовоља’’ Дома здравља него
нова организациона расподела РФЗО! Јављено пацијенту!
• Провера да ли је пацијент из Србобрана, после саобраћајног удеса, збринут у Општој болници
Врбас или је пребачен у Клинички центар у Новом Саду?Проверено, није у Врбасу.
- Рад Опште болнице Врбас у Ковид режиму, пацијенту треба преглед код ортопеда, изабрани
лекар неће да закаже преглед, само дао упут без термина.
• Усмени Приговор на Право пацијента на квалитет здравствене заштите – понашање пацијенткиње
и приговор на поступак Лекарке, пацијентиња због крпеља дошла у Амбуланту, лекарка јој рекла да
сачека док заврши оно што пише, на што је она рекла да ‘’ово њено не може да чека’’ и дошло до ‘’свађе’’,
докторка је је уписала у њен здравствени картон да се она ‘’бахато понаша, да је ушла преко реда, да је
вратила са врата да сачека’’, а она неће да јој тако негативне оцене пишу у картону јер шта ће помислити
о њој неко ко после ове докторке буде читао њен картон?
• заказивање прегледа у амбуланти гинекологије за време ванредног стања због пандемије
Коронавируса.
12. Број приговора поднетих савету, здравственој инспекцији или организацији здравственог
осигурања: није било
13. Напомена: Није надлежност Саветника – 8 пацијента –
• Пацијенткиња из Србобрана се жали да Институт у Сремској Каменици неће да прихвати
упут њеног изабраног лекара за ношење холтера зато што ‘’упут није добар’’ – мора се обратити свом
изабраном лекару према месту пребивалиште у Србобрану,
• лекарка у Дому здравља – она и муж се налазе у самоизолацији, да ли имају право на 100%
накнаде за то време боловања? То је препорука послодавцима од стране Министарства здравља и Владе
Републике Србије због пандемије Коронавируса.
• Центар За социјални рад – једнократне помоћи - наставак лечења за пацијента захтева снимање
на магнетној резонанци, он нема средстава да то плати – решено, да тражи профактуру и упуту захтев
за једнократну помоћ,
• Надлежност РФЗО – зашто не ради Лекарска комисија, ради али у посебном режиму због Короне,
• РФЗО – да ли може старија особа директно да иде у бању после болничког лечења без доласка
кући јер нема ко да је пази – решење дао Министар здравља - објавио на ТВ да су ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ
коронавируса скратили процедуру и да после операције, одмах из болнице, шаљу пацијенте у бању на
рехабилитацију,
• пацијенткињи јавили да сутра дође на операцију, на Комисију дошла са упутом за преглед, а треба
јој сагласност Комисије за операцију и болничко лечење – решено!
• Општинска управа Врбас, матична служба – породила се жена у Новом Саду, пријављено је дете
у Болници, сада зову оца да дође и пријави дете, а он је болестан, чека операцију.
• Одлагање одласка у бању – да ли то треба да ради Комисија у РФЗО или пацијент да се директно
обрати Бањи, речено им да то треба да реши ‘’социјално у Врбасу’’.
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Извештај за период:јун – септембар 2020. године
Број датих савета пацијентима о њиховим правима: 7 пацијената
ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС – 1
• Пацијент са пребивалиштем у Кули, пита када ће лабораторија Опште болнице у Врбасу почети
редовно да ради, јер за сада, ради још у режими КОВИД болнице и прима само хитне случајеве?
Проблем је вишегодишњи, лабораторијске анализе које су њему потребне /електролити и хормони
штитне жлезде/ Електолити – се раде на нивоу примарне здравствене заштите, и треба да их ради у
Дому здравља у Кули, а Кула је у Западнобачком управном округу и њени становници треба да се лече у
Болници у Сомбору, а пацијенту је скупо да путује ‘’чак у Сомбор ради вађења крви’’. Општа болница у
Врбасу је у Јужнобачком управном округу, иако је 12 км удаљена од Куле. Уместо да ради оно за шта је
основан, Дом здравља у Кули, по уговору са РФЗО, неће да ради те анализе, него пацијенту да упут да
дође у Општу Болницу у Врбас!!! Општа болница у Врбасу, као здравствена установа СЕКУНДАРНЕ
здравствене заштите, нема у свом уговору са РФЗО те услуге и наплаћује оне лабораторијске услуге које
су надлежност примарне здравствене заштите, наплаћује му вађење крви за електролите и онда почиње
свађа, зашто он да то плати када има упут, Болница има проблем да ту услугу фактурише и наплати од
РФЗО, зато инсистира да наплати услугу од пацијента, а пацијент нека иде у РФЗО и рефундира своје
паре, али и зато треба ићи у Сомбор, и тако у круг.
ДОМ ЗДРАВЉА – 1
• По насељеним местима општине Врбас изабрани лекари раде и као педијатри. Пацијенткиња
је довела дете од 12 година код свог изабраног лекара увече касно, али како је било много пацијента и
лекар је радио до 21,00 сат /радно време је од 13. 00 часова до 20,00, али је од 19,00 до 20,00 сати време за
кућне посете лекара/, замољена је да дође ујутру код другог лекара, који онда није хтео да је прими јер
није његов пацијент, неспоразум и расправа пацијенкиње и лекара који нема простора да поред својих,
прими и пацијенте другог лекара.
Проблем је што је норматив броја лекара у домовима здравља рађен према броју становника, који
се стално смањује, а не према броју услуга, тј. прегледа које изабрани лекари обаве сваки дан, а који се
стално повећава јер популација стари и повећава се број одлазака код лекара. За сада нерешиво!
Према ПРАВИЛНИКУО БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ /”Службени
гласник РС”, бр. 43/06. . . 16/18/ - ТАБЕЛА МЕРА ИЗВРШЕЊА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
Норматив је - Здравствена заштита одраслих (19+ година) је 35 пацијената дневно!
12. Број приговора поднетих савету, здравственој инспекцији или организацији здравственог
осигурања: није било
Није надлежност Саветника – 5 пацијента –
Надлежност РФЗО – 2
• пацијенткиња има ‘’малу пензију’’ и пита како да се ослободи плаћања партиципације јер често
иде код лекара. Упућена у РФЗО.
• Пацијент се повредио 04. 12. 2019. године /јавио се саветнику почетком фебруара 2020. године!/,
‘’повреда на раду’’ призната од стране послодавца, али није отворено боловање код изабраног лекара.
Пацијент има пребивалиштем у Равном Селу, али је запослен у приватној фирми која има седиште
у Новом Саду, и тиме је он новосадски осигураник, тамо отвара боловање и предужава боловање
на Лекарској комисији у Новом Саду. Питање ретроактивног отварања боловања са детаљним
образложењем Лекарској Комисији.
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ПРОБЛЕМИ У РАДУ САВЕТНИКА
Слаба доступност великог броја подзаконских прописа које доносе Министарство здравља,
надлежни инстутити или Управни одбор РФЗО и других здравствених установа.
На крају: ко ради у јавној управи и јавним службама, чији је здравство један део, треба да прихвати:
сви смо ми СЕРВИС ГРАЂАНА и поштовање права пацијената у остварењу права на здравствену
заштиту и неговање партнерског односа – је остварење људских права и вредности.
Са друге стране, однос пацијента и здравствене установе је двосмеран – поштовање права
пацијента прате обавеза поштовања здравствених радника и дужност обраћања пацијента са односом
поштовања и уважавања /пише у Закону/, шалтер треба да је ‘’зона учтивости’’, а са обе стране шалтера
су суграђани, мање или више здрави и болесни, који имају своје достојанство и људска права, нису то
само радници у здравству или пацијенти.
Радно време у које пацијент може да се обрати Саветнику је радно време Општинске управе Врбас
- сваког радног дана од 7-15 часова. У згради Општинске управе у Врбасу, М. Тита 89. други спрат,
канцеларија број 17. Пацијенти увек имају предност у односу на друге послове које саветник обавља у
оквиру свог радног места.
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III
ПРОЈЕКТИ
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Пројекат Дома здравља „Вељко Влаховић” – „ЗДРАВА ЖЕНА – ЈАКА
ЖЕНА”
Република Србија примила је зајмове од Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за
спровођење Другог пројекта развоја здравства Србије (ДПРЗС) и његовог додатног финансирања
(ДФ). У оквиру прве компоненте Пројекта „Унапређење финансирања у систему здравствене заштите”
и треће компоненте пројекта „Унапређење квалитета здравствене заштите”, предвиђено је да се
реализује програм грантова (тј. доделе неповратних финансијских средстава) за унапређење квалитета
здравствене заштите, укључујући и побољшан приступ здравственим и превентивним услугама за
рањиве групе (као што су Роми, старије особе и особе са инвалидитетом).
Пројекат Дома здравља „Вељко Влаховић” –„ЗДРАВА ЖЕНА- ЈАКА ЖЕНА” у програму
грантова за унапређење квалитета здравствене заштите за домове здравља у Републици Србији.

Циљеви пројекта:
1. Повећање обухвата трудница редовном контролом током целе трудноће; препознавање ризика и
смањење спонтаних побачаја, превремених порођаја; унапређење понашања и знања трудница
2. Психофизичка припрема трудница за порођај
3. Обезбеђивање најбоље здравствене заштите после порођаја за маму и бебу
4. Применити превентивне програме који унапређују здравље жене; унапређење квалитета и
повећање доступности здравствене заштите жена; повећати обухват жена превентивним прегледима
за рано откривање карцинома дојке и грлића материце
5. Стимулисати коришћење информационих и комуникационих технологија за добијање савета и
информација

Очекивани резултати
1. Смањен број високо-ризичних трудноћа, спонтаних побачаја и превремених порођаја; труднице
са здравим навикама; трудноћа без ризика
2. Смањење компликација приликом порођаја и повећање наталитета
3. Саветодавна, медицинска и психолошка помоћ после порођаја за породиљу и бебу. Обезбедити
сигурно материнство и здраво потомство. Повећан број дојених беба.
4. Смањење фактора ризика за здравље жене; доступна здравствена заштита за све жене наше
општине; повећан број жена обухваћених превентивним прегледима
5. Превенирати ризично сексуално понашање и смањена учесталост сексуално преносивих
инфекција; смањење малолетничких трудноћа и учесталост абортуса
6. Оснажити жене да узму водећу улогу у активностима које воде ка очувању и унапређењу њиховог
здравља и здравља потомства.
Вредност пројекта: 3. 454. 860,00 рсд
Планирано трајање пројекта (месеци): 12
Почетак реализације: октобар 2019. године
Одговорна лица: Дејана Лаиновић, виша патронажна сестра, координатор пројекта;
Др Ержебет Целушка, доктор медицине, здравствени део; Марина Бјелица, дипломирани
економиста, финансијски део пројекта.
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Опис пројекта:
Данас су превентивним гинеколошким прегледом, као здравственом заштитом жена у вези
планирања трудноће, порођаја и материнства обухваћене жене којима је изабрани гинеколог из нашег
Дома здравља и живе у самом граду. Циљ је обезбедити доступност здравствене заштите свим женама
наше општине, како организовањем предавања и радионица ван просторија ДЗ, тако и обезбеђивањем
превоза до Дома здравља, на прегледе, радионице и сл. у терминима који одговарају и запосленим
женама. Очекивани ефекти пројекта су побољшање задовољства пацијенткиња здравственом услугом
и повећање поверења у здравствени систем, већа искоришћеност људских и материјалних потенцијала
здравствене установе, унапређење контроле и управљања трошковима, стварање радних услова који
стимулишу рад. У пројекту ће учествовати 4 патронажне сесте, 2 гинеколога, 5 акушерских сестара,
психолог, стоматолог и 3 запослена радника економске струке. Општина Врбас по процени има 17. 243
жене старосне доби од 15 и више година (од тога око 7. 000 жена које живе у селима наше Општине, а
регистрованих пацијенткиња код изабраног гинеколога 7. 740.
У овиру пројекта „Драва жена –јака жена” у току 2020. Год. обављено је:
• 23 саветовалишта за репродуктивно здравље жена
• 3 предавања „Превенција карцинома грлића материце”
• 3 предавања „Репродуктивно здравље жена и ХПВ вакцина”
• 8 предавања „Насиље над жена и Цовид 19”
• 4 радионице „Превенција карцинома грлића материце и самопреглед дојки”
• 1 радионица „Здравље уста и зуба”
• 2 радионице „Бабиње”
• 2 радионице „Менстално здравље жена у постпорођајном добу”
• 1 радионица „Правилна исхрана у трудноћи и лактацији”
• 1 радионица „Предности дојења”
• 1 радионица „Нега новорођенчета”
• 1 радионица„Превенција и третман патолошких стања код новорођенчета”

ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО ПРОЈЕКТУ „ЗДРАВА ЖЕНА ЈАКА ЖЕНА” У
ЈАНУАРУ
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗДРАВА ЖЕНА-ЈАКА ЖЕНА” МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДОМА
ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” ВРБАС ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЖЕНЕ О
СЛЕДЕЋИМ ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИМ АКТИВНОСТИМА У ФЕБРУАРУ 2020. г. :
1. 6 и 20 . ФЕБРУАРА од 16-18 часова можете посетити Поливалентну патронажу у Дому здравља
„Вељко Влаховић” у Врбасу и добити све неопходне савете о карциному грлића материце И дојке,
полном и репродуктивном здрављу жена, о ХПВ инфекцији и ХПВ вакцини .
2. Тада ће радити и телефонско саветовалиште за жене путем броја: 064-846-8105 где ћете моћи
добити одговоре на Ваша постављена питања и заказати превентивне гинеколошке прегледе.
3. 11. 02. 2020. од 14ч. – 16ч. у Диспанзеру за жене биће одржана радионица о самопрегледу дојке.
4. 18. 02. 2020. од 16-18 ч. у Диспанзеру за жене биће одржана радионица о самопрегледу дојке.
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5. Превентивни гинеколошки прегледи ће се обавити у Диспанзеру за жене: 07. 02., 13. 02., 20. 02.,
26. 02. И 27. 02. од 14 – 16 часова
Хајде да срушимо баријере које су нам препрека до бољег здравственог стања женске популације
Врбаса!!!
Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте у оквиру „Другог
пројекта развоја здравсрва Србије” И” Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства
Србије”, преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске Банке.

- ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО ПРОЈЕКТУ „ЗДРАВА ЖЕНА ЈАКА ЖЕНА”
У ФЕБРУАРУ
У оквиру пројекта „Здрава жена - јака жена”, који заједно спроводе Министарство здравља
Владе Републике Србије и Дом здравља „Вељко Влаховић”, током фебруара биће организована серија
здравствено-васпитних активности за припаднице лепшег пола.
Према утврђеном програму, 06 и 20. фебруара од 16. 00 до 18. 00 часова, све заинтересоване
жене могу посетити Поливалентну патронажу ДЗ „Вељко Влаховић” и добити све неопходне савете
о превенцији карцинома грлића материце и дојке, затим савете о полном и репродуктивном здрављу
жена, те о ХПВ инфекцији и ХПВ вакцини. Истовремено, женама које не могу доћи до Дома здравља
на располагању ће бити телефонско саветовалиште, на броју 064. 846. 8105, на ком ће се моћи пронаћи
одговори на многа питања и заказати превентивни гинеколошке прегледе.
За 11. и 18. фебруар од 14. 00 до 16. 00 часова, у Диспанзеру за жене, заказане су радионице на
тему самопрегледа дојки. Превентивне гинеколошке прегледе биће могуће обавити 07. фебруара, 13.
фебруара, 20. фебруара, 26. фебруара и 27. фебруара, од 14. 00 до 16. 00 часова.
„Хајде да срушимо баријере које су нам препрека до бољег здравственог стања женске популације
Врбаса. Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте у оквиру II пројекта
‘Развој здравства Србије’ и додатног финансирања за његову реализацију, преко Владе Републике
Србије, из средстава зајма Светске банке”, саопштено је Дома здравља „Вељко Влаховић”.

„ЗДРАВА ЖЕНА, ЈАКА ЖЕНА” – ПЛАН АКТИВНОСТИ ВРБАСКОГ
ДОМА ЗДРАВЉА У МАРТУ
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗДРАВА ЖЕНА-ЈАКА ЖЕНА” МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДОМА
ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ” ВРБАС ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЖЕНЕ О
СЛЕДЕЋИМ ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИМ АКТИВНОСТИМА У МАРТУ 2020. г. :
1. 5. И 19 . МАРТА од 16-18 ч можете посетити Поливалентну патронажу у Дому здравља „Вељко
Влаховић” у Врбасу и добити све неопходне савете о карциному грлића материце И дојке, полном и
репродуктивном здрављу жена, о ХПВ инфекцији и ХПВ вакцини .
2. Тада ће радити и телефонско саветовалиште за жене путем броја :
064-846-8105 где ћете моћи добити одговоре на Ваша постављена питања И заказати превентивне
гинеколошке прегледе.
3. 20. 03. 2020. у 17 часова у Предшколској Установи „Б. Буха”-вртић „Бубица” биће одржано
предавање за све запослене у тој установи на тему: „Превенција карцинома дојке-самопреглед дојке”
4. Превентивни гинеколошки прегледи ће се обавити у Диспанзеру за жене: 07. 03., 14. 03., 21. 03.
И 28. 03. од 08 – 12 часова
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Хајде да срушимо баријере које су нам препрека до бољег здравственог стања женске популације
Врбаса!!!
„Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за унапређење квалитета у
оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат развоја
здравства Србије”, преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке. Мишљења која су
овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове „Другог пројекта развоја
здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије”, Владе
Републике Србије или Светске банке. ”

„ЗДРАВА ЖЕНА, ЈАКА ЖЕНА” – ПЛАН АКТИВНОСТИ ВРБАСКОГ
ДОМА ЗДРАВЉА У ЈУНУ
У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА „ЗДРАВА ЖЕНА-ЈАKА ЖЕНА” МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДОМА
ЗДРАВЉА „ВЕЉKО ВЛАХОВИЋ” ВРБАС ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЖЕНЕ О
СЛЕДЕЋИМ ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИМ АKТИВНОСТИМА У ЈУНУ 2020. г. :
1. 11. 06. ; 18. 06; 25. 06. 2020. од 16-18ч ће радити телефонско саветовалиште за жене путем броја :
064-846-8105 где ћете моћи добити одговоре на Ваша постављена питања у вези Вашег здравља.
2. 18. 06. 2020. у 13ч у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас биће одржана радионица на тему „Здравље
уста И зуба”.
3. 25. 06. 2020. у 13ч у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас биће одржана радионица на тему „Бабиње”.
Хајде да срушимо баријере које су нам препрека до бољег здравственог стања женске популације
Врбаса!!!
„Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за унапређење квалитета
у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат
развоја здравства Србије”, преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке. Мишљења
која су овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове „Другог пројекта
развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије”, Владе
Републике Србије или Светске банке. ”
С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију веома смо задовољне са реализацијом
планираних активности. Циљ пројекта „Здрава жена – јака жена” је био пробудити свест наших
суграђанки о значају здравља и превенцији болести. Сваки појединац је одговоран за своје здравље.
Kроз предавања и радионице смо се потрудиле да их боље упознамо са масовним незаразним болестима,
да на време одреагују на одређене промене у здравственом стању. Трудницама смо посветиле посебну
пажњу због немогућности одржавања школе за труднице. Имале су прилику да се кроз наше активности
припреме за порођај и долазак новорођене бебе.

„ЗДРАВА ЖЕНА, ЈАКА ЖЕНА” – ПЛАН АКТИВНОСТИ ВРБАСКОГ
ДОМА ЗДРАВЉА У ЈУЛУ
У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА „ЗДРАВА ЖЕНА-ЈАKА ЖЕНА” МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДОМА
ЗДРАВЉА „ВЕЉKО ВЛАХОВИЋ” ВРБАС ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЖЕНЕ О
СЛЕДЕЋИМ ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИМ АKТИВНОСТИМА У ЈУЛУ 2020. г. :
1. 02. 07. ; 16. 07. ; 30. 07. 2020. од 16-18х ће радити телефонско саветовалиште за жене путем броја :
064-846-8105 где ћете моћи добити одговоре на Ваша постављена питања у вези Вашег здравља.
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2. 03. 07. 2020. у 13х у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас биће одржана радионица на тему „Ментално
здравље у постпорођајном периоду”
3. 17. 07. 2020. у 13х у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас биће одржана радионица на тему „Бабиње”.
4 . 24. 07. 2020. у 13х у у друштвеној сали Дома здравља биће одржано предавање на тему „Насиље
над женама”.
Хајде да срушимо баријере које су нам препрека до бољег здравственог стања женске популације
Врбаса!!!

„ЗДРАВА ЖЕНА, ЈАКА ЖЕНА” – ПЛАН АКТИВНОСТИ ВРБАСКОГ
ДОМА ЗДРАВЉА У СЕПТЕМБРУ
У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА „ЗДРАВА ЖЕНА-ЈАKА ЖЕНА” МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДОМА
ЗДРАВЉА „ВЕЉKО ВЛАХОВИЋ” ВРБАС ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЖЕНЕ О
СЛЕДЕЋИМ ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИМ АKТИВНОСТИМА У СЕПТЕМБРУ 2020. године:
1. 03. 09. ; И 17. 09. 2020. од 16-18х ће радити телефонско саветовалиште за жене путем броја : 064846-8105 где ћете моћи добити одговоре на Ваша постављена питања у вези Вашег здравља.
2. 3. 9. 2020. г. у 13 х у Скупштинској сали Општине Врбас биће одржано предавање на тему „Насиље
над женам и Цовид-19”.
3. 11. 09. 2020. у 13х у у друштвеној сали Дома здравља биће одржано предавање на тему „Насиље
над женама и Цовид 19”.
4. 17. 09. 2020. у 10.30 х у просторијама Црвеног крста у Врбасу биће одржано предавање на тему
„Насиље над женама и Цовид 19”.
5. 23. 9. 2020. г. у 18.30 х у Kуцури, у организацији Александра Суботина
биће одржано предавање на тему „Насиље над женама и Цовид 19”.
6. 24. 9. 2020. г. у 17.30 х у друштвеној сали Дома здравља биће одржано предавање на тему „Насиље
над женама и Цовид 19” рекреативним спортисткињама из групе Сузане Митровић
7. 25. 09. 2020. у 13х у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас биће одржана радионица на тему „Бабиње”
трудницама.
Хајде да срушимо баријере које су нам препрека до бољег здравственог стања женске популације
Врбаса!!!
„Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за унапређење квалитета
у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат
развоја здравства Србије”, преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке. Мишљења
која су овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове „Другог пројекта
развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије”, Владе
Републике Србије или Светске банке. ”
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„ЗДРАВА ЖЕНА, ЈАКА ЖЕНА” – ПЛАН АКТИВНОСТИ ВРБАСКОГ
ДОМА ЗДРАВЉА У ОКТОБРУ
У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА „ЗДРАВА ЖЕНА-ЈАKА ЖЕНА” МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ДОМА
ЗДРАВЉА „ВЕЉKО ВЛАХОВИЋ” ВРБАС ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЖЕНЕ О
СЛЕДЕЋИМ ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНИМ АKТИВНОСТИМА У ОKТОБРУ 2020. г. :
:

1. 01. 10. ; 15. 10. ; и 29. 10. 2020. од 16-18х ће радити телефонско саветовалиште за жене путем броја
064-846-8105 где ћете моћи добити одговоре на Ваша постављена питања у вези Вашег здравља.

2. 09. 10. 2020. у 13х у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас биће одржана радионица на тему „Ментално
здравље у постпорођајном периоду”
3. 21. 10. 2020. у 13х у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас биће одржана радионица на тему „Правилна
исхрана у трудноци И лактацији”.
4 . 28. 10. 2020. у 13х у Диспанзеру за жене Д. З. Врбас бице одрзана радионица на тему „Предности
дојења”.
Хајде да срушимо баријере које су нам препрека до бољег здравственог стања женске популације
Врбаса!!!
„Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за унапређење квалитета
у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат
развоја здравства Србије”, преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке. Мишљења
која су овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове „Другог пројекта
развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије”, Владе
Републике Србије или Светске банке.”

28/10/2020 -У Диспанзеру за жене Дома здравља одржано предавње о
предностима дојења
На тему „Предности дојења” у Диспанзеру за жене Дома здравља „Вељко Влаховић” више
медицинске сестре из Службе поливалентне патронаже одржале су предавање за труднице. Међу
присутним трудницима највише је било оних којима предстоји први порођај, па су им ови савети и
упуства били од изузетног значаја. Од изузетног значаја за здраво потомство је и мајчино млеко, које
је увек стерилисано и одговарајуће температуре за новорођенче. На ову тему говориле су сестре из
Поливалентне патронаже, Јелена Поповић и Наташа Павлов.
Будућим мајкама били су корисни и други савети из домена мајчинства родитељства које покрива
Служба поливалентне патронаже. Од почетка пројекта „Здрава жена јака жена” обрађене су до сада
многе теме важне за подизање свести и квалитета здравља свих генерација жена. Овај пројекат се
одржава под слоганом „хајде да срушимо баријере”, а заједнички га спроводе Министарство здравља и
Дом здравља „Вељко Влаховић” из Врбаса.

Пројекат ресоцијализације зависника
Сарадња Вишег јавног тужилаштва у Сомбору и Дома здравља „Вељко Влаховић” у Врбасу
Циљ пројекта: Укључивање малолетних лица који су злоупотребили опојну дрогу у предавања или
курсеве који се спроводе у оквиру Дома здравља у циљу раног откривања зависности и кориговања
понашања малолетника за убудуће.
Почетак реализације пројекта: 9. 6. 2018. године
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Обухват: 55
Тим који води програм чине: Цвита Павловић, психотерапеут, експерт за болести зависности,
Михајло Јакшић, главни медицински техничар Дома здравља „Вељко Влаховић” и медицинска сестра
Будимски Ксенија.
Концепт ресоцијализације подразумева хумани васпитно-корективни рад и терапијски третман.
На недељном нивоу се реализују четири радионице са конкретним постављеним задацима према
малолетним лицима у процесу ресоцијализације. До сада се реализовао пројекат изузетно успешно јер
се од 55 лица само једно није сарађивало у складу са инструкцијама добијеним од стране стручног тима.

Пројекат „Заједно за инклузију”
У Црвеном крсту Врбаса спроводи се пројекат „Заједно за инклузију”. Млади са сметњама у развоју
кроз разне радионице стичу нове вештине, с циљем да остваре снажнију и ефикаснију социјалну
интеграцију и, уколико је то могуће, дођу до самозапослења. Пројекат од 2018. године подржава
општина Врбас.
У августу 2020. године организован одмор и опоравак на Златибору за 8 корисника Заједничког
програма за инклузију – омладина са интелектуалним сметњама, са пратиоцима, за укупно 16 особа
-реализовао Црвени крст Настављена је традиција пружања подршке младима са посебним потребама
од стране Црвеног крста Врбаса и општине Врбас, кроз упућивање на одмор у популарне туристичке
дестинације.
У октобру 2020. године – Црвени крст је организовао Радну акција – уређивање просторије у
којој се одвијају радионице у Заједничком програму за инклузију, са омладином са интелектуалним
сметњама. Производи који настају на овим радионицама могу се купити у креативном кутку Црвеног
крста Врбаса.
Програм је скоро 15 година финансирала Агенција за развој и сарадњу Швајцарске и Црвени
крст Србије. Претходне године подршку су пружали и ресорно министарство и секретаријат, а сада се
реализује уз подршку локалног буџета.

Пројекат „Подржимо породицу”
Удружење „Мултиарт” је организатор и овог Петог кампа „Подржимо породицу”. Реч је о социјалној
инклузији са децом и младима са инвалидитетом (телесним и интелектуалним) и развојним тешкоћама
тежег облика. Врло често та деца не иду у школу или иду по прилагођеном програму. У јуну 2020.
године је одржан камп „Подржимо породицу на Дивчибарама” на коме је било више удружења (Врбаса,
Сомбора, Новог Сада, Варварина, Сврљига, Књажевца, Београда) и више од стотину деце и њихових
родитеља. Организатор је нагласио да што је група бројнија, резултати су бољи. Реч је углавном о
породицама из унутрашњости. У питању су деца са тежим облицима инвалидитета који учествују у
различитим креативним радионицама спортско-моторичке вежбе, планинске шетње, музичке игре. На
кампу је учествовао Бане Росић и његова „Летећа гитара” који је и компоновао песму која је постала не
само химна кампа него и деце у инклузији „Инклузија није илузија”. Редакција РТВ Војводине је била
присутна три дана на кампу. Један од циљева кампа је јачање родитељских капацитета да деца што дуже
остану у својим породицама.
Кампови на Дивчибарама 2019. и 2020. године су у великој мери иницирали куповину планинске
куће у Сирогојну, како би се бенефити планинске климе и ваздушне терапије продужили током
целе године. Боравак на планинама (Златибор, Дивчибаре, Гоч), без конкуренције се показао као
најквалитетнији у здравственом смислу, а за све године боравка са стотинама деце бележимо само један
случај инфекције и један случај саплитања - лакшег лома руке. Са друге стране, иако и даље успевамо да
боравке обезбедимо као потпуно бесплатне, интересовање родитеља је огромно и готово сви би били да
спремни да боравак и плате, што је у супротности са нашим приступом и начелима.
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Добити за децу
Боравак на планини има терапеутско дејство на децу са сметњама у развоју Oрганизоване су
спортско-моторичке вежбе на полигонима постављеним у центру Дивчибарa, планинске шетње.
мoтoричкe вeжбe у прирoди, психoлoшкe рaдиoницe зa рoдитeљe и aрт тeрaпиja, обележиле су и
овогодишњи камп.
„Овaкaв нaчин рaдa je нajбoљи вид инклузиje. Дeцa имajу пoпуњeн прoгрaм, пружa им сe пунo
сaдржaja нaкoн чeгa су вeoмa зaдoвoљнa. У тaквим oкoлнoстимa je сa њимa мoгућe квaлитeтнo рaдити.
Шкoлски прoгрaми, пa чaк и oни прилaгoђeни, у прaкси дajу слaбe рeзултaтe кoд тeжих oбликa
интeлeктуaлних смeтњи, тe je нeoпхoднo примeнити другaчиjи мoдeл рaдa. Нaшa групa je мeшoвитa,
aли гoтoвo пoлoвину чинe дeцa сa aутизмoм и aутистичним спeктрoм пoрeмeћaja и oнa зaхтeвajу вeoмa
спeцифичнe приступe и нaчинe рaдa”, кажу из удружења „Мултиарт” који су иницијатори реализатори
овог пројекта. Један од највећих бенефита је путовање родитеља и деце и укључивање у заједничке
активности на кампу. На кампу је временом развијен приступ заједничког припремања оброка. Што
због уштеде, што због развијања нових вештина, циљ је био припремити што јефтиније оброке који
су уједно и стабилни за чување бар неколико сати ван расхладних уређаја. Већи део намирница су
обезбеђени кроз донације. Развијен је одличан однос са мештанима и власницима објеката те су
програмски садржаји додатно обогаћени.

Aктивности удружења „Мултиарт” у медијима:
Šarenica 11. 10. 2020. Boris Bijelović i Branimir Rosić
Jutarnji program TV Vojvodina, Inkluzija nije Iluzija, Branimir Rosić i Boris Bijelović 06. 10. 2020
RTS jutarnji program 05. 10. 2020. Inkluzija nije iluzija, Boris Bijelović i Branimir Rosić
Letnje popodne sa Milicom Kravić Radio Novi Sad 2. 9. 2020.
Avanture Banetove letece gitare, Kamp Podržimo porodicu 2020, Divčibare
Dobro jutro Vojvodino 10. 7. 2020. O kampu 2020
Prilog o rekonstrukciji kuće u Sirogojnu na RTS-u
O udruženju Multiart – emisija Razgovornik TV Hram 2020.
Multiart u vanrednoj situaciji TV Bačka 2020.
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РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ
Школа за труднице
Редовна делатност службе за поливалентну патронажу
Локација: Дом Здравља „Вељко Влаховић” Врбас, Палих Бораца 20, Телефон: 021/7954495
Телефон: 062/780/132 (од 700 до 1330 часова)
Електронска адреса:
polivalentnapatronazavrbas@gmail. com
РАДНО ВРЕМЕ
Радним даном: 07 - 20 часова
Суботом: 08 - 12 часова
Недељом:Нерадни дан
Празницима: 08 – 12 часова
Савети телефоном: радним даном 07 - 09 часова и 13 - 15 часова
Рад Школе за труднице:
Од јануара до краја новембра одржано 10 школица за труднице. Обухваћено 80 трудница. Школица
се одржава 2 пута недељно, по 2 школска часа. Укупно 10 часова, тј. око 5 недеља.
Поливалентна патронажна служба је посебна организациона јединица, софистицирана кадровски
и технолошки оспособљена да координише и имплементира промоцију здравља и превентивне
програмске активности у породици и здравствено - васпитни рад у Дому здравља и локалној заједници,
кроз:
• Промоцију здравља
Одржано предавање здравственим радницима на тему: „Препознавање неонаталне сепсе у
патронажној посети”.
• Едукацију корисника услуга (школе, одрасло становништво):
„Правилна исхрана” први разреди ОШ – одржан 21 час у школској 2018/2019.
„Репродуктивно здравље и Контрацепција” седми разреди ОШ – одржано 19 часова.
„Полно преносиве болести” осми разреди ОШ - одржан 21 час.
„Превенција пушења” пети разреди ОШ – одржано 20 часова.
• Школа за труднице :
Одржано 10 школица за труднице, чиме је обухваћено 80 трудница.
• Праћење пацијената:
Кроз здравствено индивидуални рад и рад у саветовалишту обухваћено 297 пацијената, од јануара
до новембра 2019. gодине.
Кадровска структура: 4 медицинске сестре (профил висока/ виша медицинска школа) које поседују
веома висок ниво професионалног знања и вештина, укључују се у перманентну едукацију, примењују
високо етичке принципе у професији и комуникативне су и сензибилисане за тимски рад.
Спецификоване стандарде акредитације Поливалентна патронажна служба је испунила одличном
оценом и рад је детерминисан усвојеним процедурама
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Рад патронажне сестре у породици спроводи се по садржају и обиму превентивних мера у области
примарне здравствене заштите ("Службени гласник РС", брoj 7 од 6. фебруара 2019. број 12 од 21. 02.
2012. године) и обухвата:
ПОПУЛАЦИОНА ГРУПА

САДРЖАЈ

ТРУДНИЦА

Упознавање са здравственим
стањем жене, здравствено
- васпитни рад уз давање
савета у вези са негом,
личном хигијеном и
правилном исхраном

ТРУДНИЦА - ВИСОКОРИЗИЧНА
ТРУДНОЋА

Упознавање са факторима
ризика, давање савета у вези
са хигијенско - дијетеским
режимом

НОВОРОЂЕНЧЕ И БАБИЊАРА

Упознавање са здравственим
стањем мајке и детета,
обука у вези са негом
новорођенчета - купање и
обрада пупчаног патрљка;
контрола здравственог стања
бабињаре, а посебно преглед
стања и млечности дојке;
здравствено - васпитни рад

ОБИМ

130

Према индикацијама
Уз налог изабраног
лекара
80
Пет посета почев
по изласку са
неонатолошког и
акушерског одељења,
као и после порођаја
у ванболничким
условима
313/1490

ОДОЈЧЕ

Провера знања, ставова и
понашања у вези са негом
и исхраном детета и даља
едукација

258/ 610

МАЛО ДЕТЕ, ДРУГА И ЧЕТВРТА
ГОДИНА ЖИВОТА

Провера знања, ставова и
понашања у вези са негом
и исхраном детета и даља
едукација

108/629

ДЕЦА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

здравствено - васпитни рад
Подршка и оснаживање

Према индикацији

Савети за здраву исхрану деце:
• Мајчино млеко - најздравија исхрана и најнежнији оброк, дојење - најбољи почетак и много више
од хране
• Увођење немлечне исхране
• Правилна исхрана деце узраста од 1 до 5 година
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СОЦИЈАЛНО ЗДРАВЉЕ
Центар за социјални рад општине Врбас
Адреса:
Врбас, ул. Маршала Тита бр. 40
Телефон/телефаx:
021/706-524 и 021/700-252
Е-mail: vrbas. csr@minrzs. gov. rs
Website: csrvrbas. rs
Саветовалиште за брак и породицу
Саветовалиште је организовано у просторијама Центра за социјални рад у поподневним
терминима, односно понедељком, средом и четвртком у периоду од 17 до 19 часова. У Саветовалишту
су ангажовани стручњаци различитих профила (правници, психолози, педагози и социјални радници).
Клијентима се пружа бесплатна психо-социјална и правна помоћ.
Деловање интерног тима за сузбијање насиља у породици и партнерским односима
Стални чланови тима су водитељ случаја, супервизор, руководилац/директор и правник. Улога
интерног тима је да дефинише кораке рада и процени потребу за организовањем конференције случаја.
Овакав начин организације рада на сузбијању насиља у породици се показао као веома ефикасан, јер се
прецизно одређују задаци, рокови и укључују представници других значајних институција.
Центар за социјални рад општине Врбас, а везано за заштиту деце, се у свом редовном раду
ослања на Посебни протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања
и занемаривања, као и на Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од
насиља, злостављања и занемаривања за општину Врбас. У протеклих неколико година Центар за
социјални рад је у сарадњи са Полицијском станицом Врбас организовао предавања и презентације у
основним и средњим школама на територији општине Врбас на тему вршњачког и породичног насиља.
Ове године, нажалост, због епидемиолошке ситуације ове активности нису спровођене. Узимајући у
обзир да се настава у школама у великој мери одвијала „онлајн”, забележен је знатно мањи број пријава
вршњачког насиља.
У раду са породицама посебна пажња се обраћа на децу. Приликом опсервације породица са децом,
обавезно се ради процена ризика, стања и потреба детета, односно деце и предузимају се потребне мере
у складу са процењеним.
У пријављеним случајевима насиља у породици услуге Центра које су користиле особе које су
претрпеле породично насиље су:
• саветодавно информативне,
• помоћ у превазилажењу брачних и породичних конфликата,
• рад на усмеравању лица у стању социјалне потребе,
• помоћ у остваривању одређених права,
• интервенције и посредовање код других институција.
У оквиру пројекта Светске банке, Владе Републике Србије и Дома здравља "Вељко Влаховић"
у Врбасу је 03. септембар 2020. године одржано предавање на тему "Насиље над женама и COVID
19", осмишљено у циљу подизања свести и потребе за борбом против насиља на женама у новим
околностима насталим пандемијом изазваном коронавирусом.
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„Нажалост, још једна од последица које су настале од тренутка од када се сусрећемо са
коронавирусом, је евидентан раст насиља над женама. Само до 15. маја имали смо чак шест убистава
жена у Србији и насиље је постало глобална појава током пандемије COVID 19. Појаву су евидентирале
и одмах покренуле пројекат Уједињене нације, у којем је потребно у најкраћем року откривати жртве
насиља, збрињавати их и обезбеђивати им опоравак и заштиту. У пројекат се укључила и Србија и веома
брзо добићемо нове протоколе по којима треба поступати да би се стало на крај насиљу над женама.
Данас смо о овој теми разговарали са женама запосленим у Општинској управи, а циљ нам је да током
септембра тему приближимо и женама у Дому здравља, Црвеном крсту, у школама, а затим и селима
општине Врбас”, рекла је Татјана Радовић Тадић, патронажна сестра Дома здравља „Вељко Влаховић”.
Подршка пројекту стигла је и од Комисије за праћење и остваривање родне равноправности
општине Врбас. „Циљ нам је да тему приближимо што већем броју жена, али истовремено поштујући
мере борбе против коронавируса, које предвиђају ограничен број особа у затвореном простору. Зато
смо се одлучили да организујемо већи број предавања, на више различитих места, како би што већи
број жена из разних установа, предузећа и организација, добио прилику да чује како реаговати и
шта учинити на прве знаке насиља”, рекла је Сања Жигић, председница Скупштине општине Врбас и
чланица Комисије за праћење и остваривање родне равноправности.
У оквиру националне кампање „16 дана активизма против насиља над женама”. у општини
Врбас у 2019. години забележено је 147 случајева породичног насиља, док је у првих 11 месеци 2020.
године тај број нешто мањи и износи 98. Из године у годину проблему насиља у породици у општини
Врбас приступа се све снажније и организованије, а модели борбе против насиља и мере подршке
жртвама постали су саставни део Стратегије социјалне заштите општине Врбас и Споразума о сарадњи
на локалном нивоу у ситуацијама насиља у породици, који су потписале све локалне институције.
О овом проблему и активној борби против насиља у породици, за Радио-телевизију Војводине,
говорила је Данијела Илић, чланица Општинског већа задужена за социјална питања.
• Последњи подаци говоре да је, према извештају 11 основних тужилаштава у Војводини, 2019-те
године, покренуто 1. 704 кривична поступка у вези са насиљем у породици и 196 тужби за одређивање
мера заштите од насиља у породици.
Црвени крст Врбас
Маршала Тита 141, Врбас 21460
телeфон 021/707-702, 707 704
Програм социјалне инклузије (усмерен према деци из угрожених ромских и других маргинализованих
породица, и деци и младимa сa инвалидитетом) и током овог периода смо реализовали активности
у програмској активности „Заједнички програм за инклузију”, и то у термину среда од 10 до 12
часова – рад са децом прешколског узраста, у термину понедељак од 16 до 17 часова рад са децом
основношколског узраста, помоћ у учењу, са сарадницима који имају адекватне компетенције. Други
део ове програмске активности се реализује у термину уторак од 17 до 19 часова – радионице животних
вештина са омладином са хендикепом. Од јуна 2018. године, након више него десетогодишњег периода
финансирања од стране СДЦ-а, пројекат реализујемо кроз фазу одрживости са сопственим средствима,
локалним донацијама и средствима СО Врбас.
Значајан ресурс за наставак реализације у овој фази је едукативни материјал ЦК Србије, који
је доступан у електронском формату – Програм подршке деци и младима из осетљивих група, Водич
за рад са осетљивим групама младихwww. mos. gov. rs › Dokumenta › Omladina › publikacije као и
дугогодишње искуство сарадника и волонтера које се изграђивало и кроз програме едукације Црвеног
крста Србије. Овај едукативни материјал налази се и на линку Тима за социјално укључивање.
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Програм бриге о старима - Crveni krst Srbijewww. redcross. org. rs › socijalna-delatnosт
Циљ Програма бриге о старијима Црвеног крста Србије је да помогне старијим особама да остану
што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима институционалне помоћи, као и да
се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних потенцијала.
Kорисници Програма су лица старија од 65 година која нису институционално збринута, старији
са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, корисници народних
кухиња, старији у стању социјалне потребе који не остварују помоћ од других организација. Постоје
четири области активности Црвеног крста у овом програму
Здравствено-превентивне активности
• Помоћ у кући
• Психосоцијална подршка
Геронтолошки центар Врбас је установа за смештај старих и одраслих лица основана одлуком о
оснивању извршног већа А.П. Војводине 30.09.2003 године.
Нудимо услуге смештаја отвореног типа за 125 корисника у два одвојена објекта и то: одељење у
Врбасу (капацитета 95 места) и одељење у Kуцури (капацитета 30 места).
Полузависни и зависни корисници одељења у Врбасу којима је потребна 24-часовна нега могу
да добију услуге лекара опште праксе, медицинску негу, услуге физиотерапеута, фризера, вешераја,
одржавање хигијене и припреме здравих оброка.
Помажемо вам да очувате контакт са породицом и угодите себи што је више могуће. Организујемо
прославе рођендана, литерарну и креативну секцију, ткачку и столарску радионицу, такмичење у
боћању, играње друштвених игара, излете, музичке и друге приредбе
За удобан боравак покретних корисника у одељењу у Kуцури на располагању су једнокреветне и
двокреветне собе са двориштем и баштом.
Kлуб за стара и одрасла лица (Маршала Тита 133 Врбас) заједно са службом кућне неге и помоћи
чини Службу ванинституционалне заштите.
Активности клуба за стара и одрасла лица обухаватају прославе рођендана, игранке, излете и
посете другим клубовима, друштвене игре, гледање ТВ-а, шаховска такмичења, ликовне колоније и
друге активности које прате стручни радници геронтолошког центра.
Члановима је омогућено да сваког радног дана ручају здрав и укусан оброк по приступачној цени
прилагођеној пензијама и другим примањима.
Уколико вам је потребан одмор и миран боравак, више информација можете да добијете од стране
наше стручне службе на телефоне са контакт стране.
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IV
ДОНАЦИЈЕ
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Набавка ЦТГ-а у Диспанзеру за жене ДЗ „Вељко Влаховић”
Извор: vojvodjanske.rs > novi-ctg-uredaj-u... 24.1.2020
Диспанзер за жене Дома здравља „Вељко Влаховић” у Врбасу богатији је за нови ЦТГ апарат који
ће битно побољшати рад Гинеколошке службе. Савет за здравље општине Врбас је суфинансирао
набавку овог апарата. Набавка апарата је предвиђена у оквиру пројекта „Здрава жена, јака жена” који
је подржало Министарство здравља. Врбаски Дом здравља је током 2019. и 2020. године спроводио
пројекат „Здрава жена, јака жена”, у оквиру кога је реализована едукација пацијенткиња као и стручно
усавршавање медицинских радника, али и модернизацију опреме.

ЦТГ апарати су кључни уређаји код кардиотокографије
ЦТГ апарати, преко специјалних сонди, бележе контракције материце и откуцаје срца плода и на
тај начин пружају графички приказ активности срца плода и активности мишића зида материце током
трудноће и током самог порођаја. Kористе се, пре свега, у последњем тромесечју трудноће, а након 36.
недеље једном недељно или чешће (уколико постоји потреба). Ово снимање траје око 20 минута и спада
у неинвазивну методу, те никако не може да нашкоди ни беби ни мајци.
ЦТГ апарати имају могућност унутрашњег и спољашњег снимања
Екстерна кардиотокографија се може користити за континуирано или прекидно праћење. Мерење
се врши помоћу две сонде које се постављају на трбух мајке. Kардиографска сонда региструје срчану
активност плода, односно фреквенцију срца плода и њене варијације, док токографска сонда бележи
активност мишића материце што омогућава сагледавање правилности, односно неправилности
периодичних контракција мишића. Ово мерење је корисно у приказивању почетка и краја контракција,
као и учесталости, али не и јачине контракција.
Унутрашња кардиотокографија врши се кроз грлић материце, где се убацују катетер и електроде
које се повезују са главом плода. Овај тип електроде се понекад назива спирална или електрода на глави
и омогућава очитавање активности материце и грлића материце на монитору. Унутрашњи ЦТГ пружа
тачнији и доследнији пренос феталне срчане фреквенце од спољног праћења и најчешће се користити
када је спољни надзор неадекватан или је потребно детаљније снимање. Добијени подаци могу да се
штампају на одговарајућем папиру или да се компјутерски чувају за потребе каснијих анализа.
Kада су ЦТГ апарати обавезни?
Ова медицинска опрема има велики значај код ризичних трудноћа. Kод трудница које болују од
дијабетеса, срчаних болести, имају повишен крвни притисак, високу температуру или неку инфекцију.
У служби Поливалентне патронаже до сада нису располагали оваквим уређајем.
„Ми смо се и данас поновили, за наш Дом здравља, односно Службу гинекологије, овим врло
вреданим и врло потребаним апаратом. То је ЦТГ апарат који има више функција, не само да се врши
преглед плода код труднице, него у исто време врши и мониторинг виталних параметара мајке, односно
мери сатурацију, крвни притисак, ЕКГ, температуру, што је врло значајно. Значајано је и то што има две
нове ултразвучне сонде које могу да контролишу све функције и код близаначке трудноће. Драго ми је
да нагласим да смо се у последње време поред новог ултразвука, поред хидрауличних гинеколошких
столова који су предвиђени и за гинеколошки преглед жена инвалида, у Служби гинекологије опремили
и овим апаратом. Хтела бих да кажем да, без обзира колико улажемо у Службу гинекологије жене се
често жале на листе заказивања, на дуже чекање . Треба да објасним да у општини Врбас има 19. 000
жена у репродуктивном периоду, а да нам по нормативима припадају три гинеколога. Међутим, од
када је докторка која је радила код нас прешла у болницу, ми имамо само два гинеколога, То је уствари
проблем, без обзира што сад имамо и модерне савремене апарате, недостатак кадра је проблем за можда
мало дуже чекање. Знамо да према нормативима један гинеколог може да обави 30 прегледа и пет
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ултразвукова у току дана. Не може и не сме да иде преко тога. Да бисмо решили и тај проблем, могу да се
похвалим да ће наш Дом здравља, баш данас, расписати конкурс за седам специјализација, који ће ићи за
овај априлски рок. Иначе, Стручни савет Дома здравља планирано је велики број специјализација, како
би и наше лекаре стимулисали да остану у Дому здравља. Од тог великог броја специјализација, седам
ће ићи сада за први рок, а остатак се ићи за следећи октобарски рок. Нагласила бих да су планиране две
гинекологије. Желим срећу свим нашим колегама, који раде и који су лекари опште праксе, да изаберу
оно чиме желе да се баве.”-рекла је Јасмина Асси, директорка Дома здравља „Вељко Влаховић”. (петак,
24. јануар 2020. Прилог ТВ Бачка.)
Боља опремљеност Службе за гинекологију од примарног је инатереса не само за становнице
општине Врбас, већ и неколико суседних општина из којих се, због недостатка гинеколога, медицинска
помоћ често тражи у врбаском Дому здравља.

Набавка инкубатора за Одељење педијатрије Опште болнице Врбас
3,2 милиона динара за популациону политику
понедељак, 02. март 2020.
Извор: https://vrbas. net/info/
Као једна од 26 локалних самоуправа у Војводини које су добиле подршку Владе Србије, општина
Врбас добила је 3,2 милиона динара за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне
самоуправе у 2020. години. Према изабраним пројектима, за набавку инкубатора за Одељење педијатрије
Опште болнице Врбас, биће издвојено 1,1 милион динара, а за набавку ултразвучног апарата за преглед
кукова код деце за амбуланту у Змајеву, и набавку стоматолошке столице, додатних 2,1 милион динара.
Обавеза општине Врбас је да у пројекти учествује са додатних 565. 000 динара.
„Осим ових средстава и редовних средстава која буџетом усмеравамо у популациону политику,
у претходном периоду успели смо да опремимо Дом здравља 'Вељко Влаховић' једним возилом за
патронажну службу, новим ЦТГ апаратом, гинеколошком столицом која је прилагођена и за особе са
телесним инвалидитетом, најсавременијим ултразвучним апаратом, вагом за мерење беба и другом
опремом. Поред свега овог, по први пут у локалном буџету издвојили смо средства за финансирање
вантелесне оплодње. Сваке године уврстимо нову активност у покушају да поправимо демографску
слику општине Врбас”, рекао је Милан Глушац, председник Привременог органа, приликом потписивања
уговора у Београду.
Преко Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику,
у 88 локалних самоуправа биће усмерено укупно 650 милиона динара. Највише средстава, око 292
милиона динара, опредељено је за адаптацију и санацију објеката предшколских установа, за набавку
медицинске опреме за опремање одељења гинекологије и педијатрије опредељено је око 79 милиона, а за
набавку 29 возила за потребе патронажних служби додатних 77 милиона динара. Суфинансираће се и
оснивање или оснаживање саветовалишта за труднице, репродуктивно здравље, школе родитељства и
саветовалишта за младе, у висини од скоро 80 милиона динара, а око 13 милиона динара намењено је за
изградњу кућа и станова за младе брачне парове. На јавни позив стигле су 123 пријаве из 120 општина.

Заштита особа са хроничним болестима у данима епидемије
13/04/2020 Вести, Вести из медија
понедељак, 13. април 2020.
„Током викенда у Општој болници Врбас завршено је асфалтирање новог прилаза Одељењу
за дијализу, којим се обезбеђује безбедан приступ овом делу установе. То је веома важно у данима
епидемије када се посебна пажња мора усмерити у заштиту особа са хроничним болестима. Идеја о
новом, безбедном прилазу постојала је дуже времена и нове околности навеле су нас да делујемо одмах.
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Радове је по убрзаној процедури организовала општина Врбас, а извела фирма ‘Екстра ауто’ из Врбаса,
још једном показујући солидарност са градом у којем послује”, рекао је Милан Глушац, командант
Штаба за ванредне ситуације општине Врбас. Такође, Глушац је саопштио да у Општој болници Врбас
тренутно трају и радови у оквиру прве фазе реконструкције објекта, вредни 100 милиона динара, које
финансира Влада Републике Србије кроз активности Канцеларије за јавна улагања.

Ново санитетско возило за Дом здравља
петак, 15. мај 2020. https://vrbas. net/info/
Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је данас кључеве 21 санитетског возила са
пратећом медицинском опремом представницима здравствених установа у АП Војводини, за шта је из
покрајинског буџета издвојено 100 милиона динара. Једна од установа која је добила ново возило је и
Дом здравља "Вељко Влаховић".
Санитетска возила донирана су и Клиничком центру Војводине, општим болницама у Вршцу,
Сомбору, Кикинди и Сенти и домовима здравља у Ади, Алибунару, Кањижи, Кули, Инђији, Ковину,
Сечњу, Србобрану, Бечеју, Житишту, Белој Цркви, Тителу, Новом Бечеју, Ковачици и Бачкој Тополи.
У претходне четири године Покрајинска влада обезбедила је укупно 60 нових санитетских возила,
чиме је знатно унапређен рад здравствених установа у Војводини. „Након четири године обезбедили смо
савремени медицински возни парк у већини здравствених установа и тиме створили услове за много
бољи и ефикаснији рад. Здравствени систем АП Војводине, али и сви ми заједно, у овој епидемиолошкој
кризи у протекла два месеца, положили смо испит и на том примеру показало се да је наша политика –
политика континуираног улагања у област здравства – дала важан резултат за све грађане”, изјавио је
председник Мировић.
Покрајински секретар за здравство проф. др Зоран Гојковић изјавио је да је ова покрајинска влада
од првог дана улагала у здравствени систем Војводине, као и у овај важан сегмент, набавку санитетских
возила и возила за дијализу са комплетном пратећом медицинском опремом, неопходних за ефикаснији
рад свих здравствених установа, у нади да ће се наставити континуирано улагање у област здравства.

„Комуналац” поклонио медицинску опрему Дому здравља
https://vrbas. net/info/
понедељак, 15. јун 2020.
Јавно комунално предузеће „Комуналац”, настављајући план и мисију друштвено одговорног
пословања, донирало је данас Одељењу педијатрије Дома здравља „Вељко Влаховић” нови медицински
апарат – пулсни оксиметар. Уређај се употребљава за преносно и неинванзивно одређивање засићености
хемоглобина кисеоником и мерење пулса.

УЗ апарат са линеарном сондом, вредности 2,64 милиона динара, и аутоклава
за централну стерилизацију вредности 3 милиона динара за ДЗ „Вељко Влаховић”
понедељак, 22. јун 2020.
https://www. vrbas. net/info
У оквиру акције финансирања и суфинасирања изградње, одржавања и опремања 47 здравствених
установа у Војводини, за шта је из покрајинског буџета издвојено 420 милиона динара, Дом здравља
"Вељко Влаховић" добио је два вредна нова апарата.
Др Јасмини Асси, директорки Дома здравља, уручен је уговор о набавци УЗ апарата са линеарном
сондом, вредности 2,64 милиона динара, и аутоклава за централну стерилизацију, вредности три
милиона динара.
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Покрајински секретар за здравство проф. др Зоран Гојковић истакао је да је на почетку мандата
циљ Покрајинске владе била ревитализација здравственог система Војводине, те да се у томе успело пре
свега захваљујући континуираном улагању. "Покрајинска влада од почетка је имала јасан циљ - да се
здравствени систем Војводине постави на врх листе приоритета. Побољшали смо здравствене услуге и
оправдали све оно што смо радили у протекле четири године, јер здравље нема алтернативу", изјавио
је секретар Гојковић.

„Комуналац” поклонио клима уређај Општој болници
17/06/2020 Вести, Вести из медија
среда, 17. јун 2020. Врбас. нет:
Јавно комунално предузеће „Комуналац” предало је данас донацију Општој болници Врбас.
Одељење гинекологије и акушерства добило је клима уређај, који ће ускоро бити у употреби у
операционој сали Породилишта.
Донацију су предали Синиша Адамовић и Игор Шкундрић, челни људи „Комуналца”. „Наше
предузеће део средстава опредељује и за ове намене и радо позитивно одговарамо на молбе здравствених
установа да им помогнемо. Ванредно стање нас је спречило да то урадимо и раније, али ни сада није
касно”, рекао је Игор Шкундрић, извршни директор ЈКП.
У име ОБВ на поклону се захвалио Миодраг Шошкић, помоћник директора за правне послове,
који је истакао да добра сарадња Опште болнице и „Комуналца” траје у континуитету, од даривања беба
које се прве роде на почетку календарске године, до појединачног опремања од ког користи увек има
и особље болнице и пацијенти. И др Милица Вушуровић захвалила је менаџменту јавног комуналног
предузећа на подршци Одељењу гинекологије и акушерства, истичући да ће вредна донација олакшати
рад здравствених радника, као и боравак породиља и беба у болници.

Мисија Каритаса донирала ОБВ медицинску опрему и средства
24/07/2020 Вести, Вести из медија
24/07/2020 Око нас
Мисија Каритаса у Србији донирала је Општој болници Врбас медицинску опрему и средства
вредне више од 3,5 милиона динара, коју чине бесконтактни термометри, пулсни оксиметри, заштитне
маске и одела и средства за дезинфекцију. Донацију др Милану Попову, директору Опште болнице
Врбас, Каритас је уручио у оквиру акције пружања подршке здравственим установама и болницима у
борби против коронавируса.
„Поука Католичке цркве о општој помоћи, о добру као принципу, о принципу солидарности,
била је мотив да се помогне болницима у Србији, Војводини, Врбасу. У чамцу о ком је говорио Папа,
неопходна нам је солидарност, морамо сви да весламо, не смемо бити пасивни, свако треба да учини
нешто и то је та хришћанска љубав, у којој не можемо волети Бога ако не волимо ближњег свога. Ако не
помажеш човека кога видиш, онда не можеш волети Бога кога не видиш, рекао је велики апостол Јован.
Радујемо се да је Општа болница Врбас део овог пројекта”, рекао је отац Владислав Варга, протојереј
ставрофор и директор Каритаса Епархије Светог Николе у Руском Крстуру.
Похвале за сарадњу јавног и цивилног сектора, коју потврђује и овај случај, изразио је Милан
Глушац, председник Привременог органа општине Врбас који је истакао да је ова донација још један
корак у дугој сарадњи локалне самоуправе и Каритаса.
Тренутно се у Општој болници Врбас, у КОВИД одељењу лечи 46 пацијената – 36 са потврђеном
позитивношћу на КОВИД 19 и десет који чекају резултате. „Пет случајева оцењујемо као теже а остали
су средње тешки. Ситуација је под контролом и у случају да дође до неких компликација, ту је Клинички
центар Нови Сад да нам помогне”, истакао је директор ОБВ, др Милан Попов.
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На донацији у име Опште болнице Врбас захвалио се др Милан Попов, директор установе. „Хвала
Каритасу на веома вредној хуманитарној помоћи. Желим да истакнем да смо захваљујући Министарству
здравља и Републичком фонду за здравствено осигурање, од почетка борбе са коронавирусом имали
довољно опреме. Овај гест Каритаса нам обезбеђују да још сигурније и лакше изађемо на крај са свим
овим што нам се догађа. Кад стигне помоћ овакве врсте, то показује да нас и други гледају, да желе да
нам помогну и да су уз нас. Општа болница пружа здравствену услугу великом броју становника, ово је
мултинационална и мултиетничка средина са 26 нација, и оваква помоћ нас додатно стимулише да се
још више трудимо и жртвујемо за све наше суграђане”, рекао је др Попов.
Вредност донације је већа од 3,5 милиона динара, а обухвата опрему за одржавање хигијене и
заштите – маске, рукавице, једнократна одела, алкохолне и хлорне растворе, затим термометре и
апарате за мерење оксигенације.

Учесници Дечије недеље прикупили 270. 000 динара за „Мултиарт”
четвртак, 15. октобар 2020.
• https://www. vrbas. net/info
Организатори Дечије недеље у општини Врбас су традиционално обележили Дечију недељу, ове
године под мотом "Подељена срећа, два пута је већа". Деца и родитељи из школа врбаске општине и
Предшколске установе „Бошко Буха” су у хуманитарном ангажману, с циљем да се у пракси потврди
солидарност и спремност да се пружи подршка деци из Удружења „Мултиарт” прикупили 270 000,00
динара.
"Имамо пуно разлога да будемо задовољни на који начин су се реализовали планови и идеје
овогодишње Дечије недеље. И поред тешке епидемиолошке ситуације, свакодневно смо имали низ
добро осмишљених активности у којим су учествовала бројна деца из вртића и школа, а посебно нам је
драго што смо испунили циљ у хуманитарном дану и прикупили вредну помоћ за децу са потешкоћама
у развоју, која се окупљају у Удружењу 'Мултиарт'. Драго ми је да могу да саопштим да смо сви заједно,
деца и њихови родитељи прикупили више од 270. 000 динара. Уверена сам да ће новац бити утрошен
на прави начин у корист те деце", рекла је Марија Милинић, помоћница председника општине Врбас за
област образовања.

Општа болница Врбас је добила од Покрајине 16 милиона динара за Kовид
одељење- проширење капацитета за довод кисеоника
Извор: 26. 10. 2020. www.rtv.rs > vojvodina > backa > u-...
26.10.2020 Вести, Вести из медија
ТВ Војводина:
„Општа болница Врбас је добила од Покрајине 16 милиона динара за Kовид одељење, ради
проширења капацитета за кисеоник и репарацију старог система, тако да сваки кревет има довод
кисеоника у интензивној јединици овог одељења”, каже др Милан Попов, директор ОБВ.
Општа болница у Врбасу је још 16. марта, одмах на почетку пандемије корона вируса формирала
Kовид одељење у згради старе хирургије, као и Kовид амбуланту, где раде пнеумофтизиолози и
интернисти. Ту долазе пацијенти послати из ковид амбуланти домова здравља из целог региона и сви
они који имају потребе за пулмолошким прегледом у смислу температуре или сумњи на ковид. У Kовид
амбуланти се ради тријажа, лабораторија, ртг снимци и након прегледа пулмлога или интернисте,
пацијенти се усмеравају или у ковид одељење или на кућно лечење.
Општа болница у Врбасу почела са техничким опремањем зграде у којој су били смештани
пацијенти заражени вирусом Ковид-19, како би нови налет пацијената дочекали спремни. У току су
радови на проширењу капацитета за довод кисеоника, који би требало да буду завршени за две недеље.
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„У овој згради тренутно се ради на проширењу капацитета везано за кисеоник и за довод ваздуха.
Ми имамо 20 лежајева који су покривени разводом кисеоника, али се у претходном периоду показало да
у неким периодима, када је требало пустити по 20 или 30 литара у минути, да тај систем мало конфузније
ради. Да бисмо избегли те компликације у новом налету Ковида-19, који очекујемо, предвиђено је да се
прошире капацитети и да се обезбеди 70 постељних места са кисеоником и ваздухом са капацитетом
од 20 до 30 л у минути, да се обезбеде три собе са по четири кревета, где ће бити интензивна јединца
лечења, уколико буде потребно.”
Развод ваздуха и кисеоника на сваком кревету ће омогућити да, ако буде потребно, може да се
стави респиратор. Посебно је битно да можемо да стављамо респираторе на тај модул који обезбеђује
да појача проток и квалитет ваздуха и кисеоника у смеши.
Максимална дужина трајања радова је 20 дана али како нам је речено у овој фирми која је ушла
у радове, биће готово за две недеље. У том међувремену обезбеђено је да сви пацијенти који буду
требали да се хоспитализују, буду упућени на болничко лечење у Клинички центар Војводине, а они
који гравитирају ближе Сомбору или Суботици, опште болнице Суботица и Сомбор су нам изашле у
сусрет и тамо ће бити смештени. Тријажа се ради у Ковид амбуланти пулмологије, која у Врбасу ради
24 сата. Обзиром како радови иду очекујемо да ће брзо бити готово. Кад обезбедимо те капацитете
мирније ћемо ући у све што нас чека у будућности. Пулмологија је сада тренутно измештена у централну
болницу, а и психијатрија је тамо. Ми смо имали среће кад је почео овај цео процес са Ковидом, када
се догодила пандемија, да имамо издвојену зграду и одмах смо 16. марта одредили да буде Ковид
одељење и потпуно издвојили. То нам је помогло да сачувамо и саму Болницу од евентуалних додатних
компликације и омогућило нам да можемо да радимо остале процедуре потребне за лечење, смањеним
капацитетом, али ипак да радимо. Новац за ово проширење нам је обезбедила Покрајинска влада,
односно са Покрајинским секретаријатом за здравство у вредности од 16 милиона. Уједно желим да
кажем да смо добили и покретни рендген апарат који нам је овде у Ковид амбуланти јако битан. У
амбуланти пулмологије имамо ренген апарат, а овде имамо овај покретни, са којим радимо контролне
снимке. Искористићу прилику да захвалим нашем председнику Александару Вучићу, што је наговестио
да ћемо следеће године ући у велику реконструкцију комплетне болнице, што значи да ће и ова зграда
добити скроз једну нову дефиницију.” -рекао је др Милан Попов, директор Опште болнице Врбас.
Општа болница у Врбасу има и онај нови део, како је уопште организован рад Опште болнице у
Врбасу и какав је квалитет лечења, сада када очекујемо пораст броја заражених?
„Та нова зграда, да тако кажем је у једној малој реконструкцији, где се ради реконструкција мокрих
чворова, лифтова, улаза у болницу и пријемног одељења. Тренутно се завршава ламела Д и она би
требало за две недеље да буде готова. Наши пацијенти, корисници услуга су веома разумни, виде да
ми радимо у отежаним условима, и до сада нисмо имали проблема. Чим завршимо то оделење, бићемо
спремни. Ту је 100 постеља које ће се вратити у функцију и бићемо спремни. Очекујемо да наставимо да
радимо и са свим другим пацијентима, невезано за Ковид, док год то буде могуће. У случају да се стање
тако погорша и прогласи се болница Ковид болницом, онда су то неки други услови, другачији начин
рада. За сада мислимо да ћемо успети да наставимо да радимо као и до сада, да имамо Ковид одељење
и да пружамо услуге и другим пацијентима, надам се да ћемо тако успети да савладамо ову пандемију.”
рекао је др Милан Попов.
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Нови апарати у Дому здравља у Врбасу
30. 10. 2020.
РТВ Војводине
У Врбасу је пре неколико дана пуштен у рад стерилизатор, последња генерација, вредан 3 милиона
динара. Апарат који је намењен за стерилизацију медицинских инструмената и опреме допринеће
побољшању квалитета услуга Дома здравља, али и значајно утицати на ефикасност рада служби током
актуелне епидемиолошке ситуације.
„Овај апарат је дошао у право време. Последња је генерација и тренутно га користе у европској
заједници. Његов рад се заснива на притиску од два бара и температури од 135 степени. Ми вршимо
недељно или на две недеље контролу стерилизације, значи вршимо хемијску, физичку и биолошку
контролу, а он уједно током рада, на траци избаци све фазе стерилизације, што је додатни показатељ
квалитета стерилизације. За 20 минута заврши све укључујући и фазу припреме. Уклапа се у наш
мобилијар опреме коју користимо за превијање, газе, металне инструменте, да све не набрајам. Користиће
га све службе Дома здравља укључујући и Службу хитне медицинске помоћи, Одељење стоматологије,
Диспензер за жене, Дечије и Одељење за одрасле, као и Служба кућног лечења”. - Михаило Јакшић,
радник Дома здравља.
„Без финансијске помоћи Покрајинског секретаријата за здравство као нашег оснивача не
бисмо били у прилици да тај апарат набавимо. Нама то отвара могућности да можемо лакше и брже
да стерилишемо сав материјал, иструменте који се користе у раду Дома здравља. У будућности ако
бисмо желели и имали могућности да конкуришемо за акредитацију Дома здравља без централизоване
стерилизације не бисмо могли да уђемо у тај процес, тако да нам је то заиста битно. Предности новог
апарата су једноставност рада и велика уштеда што истовремено значи савременију и квалитетнију
примарну здравствену заштиту за све грађане општине Врбас.”-Јасмина Асси, директорка ДЗ „Вељко
Влаховић”

Покрајинска влада издваја 13,5 милиона динара за опрему за ОБВ
05/11/2020 Вести, Вести из медија
https://vrbas. net/info:
Покрајинска влада донела је одлуку о набављању ултразвучног апарата – систем са апликацијама
за преглед абдомена и меких површинских ткива и васкулара са три УЗ сонде и принтером, чија је
вредност 13,5 милиона динара, за потребе Опште болнице Врбас, саопштено је данас након седнице
којом је председавао Игор Мировић, председник Покрајинске владе. Покрајинскa влада је на данашњој
седници донела низ закључака о прибављању медицинске опреме у јавну својину АП Војводине за
потребе више института, општих и специјалних болница, домова здравља и завода за јавно здравље у
Војводини.
Између осталог, донет је закључак о прибављању у јавну својину медицинске опреме у вредности
до 27 милиона динара за потребе Института за онкологију Војводине. Институту ће бити набављен
апликатор за брахитерапију, као и портабилни ултразвучни апарат за потребе Одељења за анестезију,
интензивну терапију и негу. За Општу болницу у Врбасу у јавну својину АП Војводине прибавља се
ултразвучни апарат – систем са апликацијама за преглед абдомена и меких површинских ткива и
васкулара с три УЗ сонде и принтером, чија је вредност 13,5 милиона динара.
За потребе Општe болницe ‘Ђорђе Јоановић’ у Зрењанину прибавља се систем за дигитализацију
РТГ апарата, вредан шест милиона динара. Медицинска опрема – аналогни РТГ апарат с подним
носачем цеви и додатном опремом и ЦР системом, у вредности од 6,6 милиона динара, прибавља се
за потребе Дома здравља Кула. За Институт за плућне болести у Сремској Каменици биће набављен
операциони сто за потребе грудне хирургије, вредан 6,2 милиона динара.
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На данашњој седници је за вршиоца дужности директора Опште болнице ‘Ђорђе Јоановић’
у Зрењанину, именован др Игор Китареску, доктор медицине, специјалиста интерне медицине –
кардиологије. За вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра у Суботици, именована је
Бранкица Тешановић, мастер економисткиња из Суботице”, наводи се у саопштењу Покрајинске владе.

Реконструкција Опште болнице у Врбасу
Извор: 5. новембар 2020. Bačka press
До функционалније и лепше зграде • Средства од 84 милиона динара обезбеђена су од владине
Kанцеларије за јавна улагања уз подршку и координацију локалне самоуправе, за реконструкцију
ламела, лифтова, улаза у болницу, пријемног одељења и других неопходних радова.
У Општој болници Врбас ових дана у јеку су радови на реконструкцији која се односи на мокре
чворове, лифтове, улаз у болницу и пријемно одељење. Kако сазнајемо од др Милана Попова, директора
ОБВ, од радова до сада је завршена ламела Б, управо се завршава и ламела Д и за неких недељу дана
биће могуће и усељење. Kада су у питању радови који су извођени и који су још увек у току др Попов
прецизира да је подигнут лифт на ламели Б до 4 спрата-поткровља, до интерног одељења, тренутно
се ради централни лифти, наредне недеље се пушта у функцију, као што се ради и реконструкција
другог лифта. Велики део посла се изводи на ламели Д појашњава др Попов и ту су почели радови на
лифту, али управо ту се и подиже цео спрат, тако да у овом делу има доста послова. Већ је започета и
реконструкција самог улаза у болницу, ових дана се очекује да се потребним материјалом затворе бочне
стране самог улаза, а како сазнајемо убрзо ће уследити постављање асфалта код рампе код самог улаза у
објекат. Током ове реконструкције раде се и сви тоалети за особље и пацијенте у поликлиничком делу.
„Ову прилику користим да се захвалим свим пацијентима, грађанима што имају велико разумевање за
ове радове, који изискују улаз у болницу само са задње стране и то понекад ствара гужве, али људи су
дисциплиновани разумеју да су то радови који су на добробит свих нас, и до сада није било проблема,”
каже др Попов. Треба рећи да се приводи крају гро - радова као што су мокри чворови, улаз у болницу,
сви лифтови, али треба ући још и у реконструкцију 4 купатила у породилишту, као и целог ургентног
дела, због чега ће бити адаптиране друге просторије за пријем. Процењује се да ће то трајати око
месец дана, а до краја године се надају завршетку радова. Извођач радова је новосадска фирма ГАТ са
подизвођачима
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ДОМ ЗДРАВЉА "ВЕЉKО ВЛАХОВИЋ", ВРБАС
ПРЕГЛЕД ДОНИРАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2020. -ОЈ ГОДИНИ
Р. бр. НАЗИВ (ПРЕДМЕТ) ДОНАЦИЈЕ ВРЕДНОСТ
1 Санитетско возило					3,891,900.00
1. 1 фиксни сет за кисеоник у возилу			

58,800.00

1. 2 Носило на точковима-у саставу возила		

358,000.00

1. 3 Kардиолошка столица-у саставу возила		

82,800.00

1. 4 ЕKГ апарат -у саставу возила				

118,800.00

1. 5 Дефибрилатор - у саставу возила			

250,800.00

2 Преносива УВ лампа					30,960.00
3 ЕKГ троканални (Мед и про-Београд)			

113,760.00

3. 1 Kолица за терапију(Мед и про-Београд)		

57,524.40

3. 2 Отоман за прегледе (Инел" Нови Сад)		

34,200.00

4 Инхалатор "Пари боy"-(Инел, Нови Сад)		

35,713.70

5 Дестилатор за прав. рад аутоклава			

157,842.00

6 Центрифуга за лабораторију				

318,000.00

7 ЕKГ троканални (Мед и про-Београд)			

113,760.00

								5,622,860.1

Општој болници Врбас 4,8 милиона динара од Покрајинске владе
понедељак, 28. децембар 2020.
Покрајинска влада је данас донела решење да се Општој болници у Врбасу усмери 4,8 милиона
динара за набавку мобилног радиографског апарата, а Институту за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине 477. 600 динара за набавку пацијент монитора – уређаја за праћење виталних
знакова здравственог стања.
Општој болници у Вршцу биће усмерено 5,6 милиона динара за финансирање пројекта
дигитализације стационарних конвенционалних радиографских система за потребе службе за
радиолошку дијагностику.
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V
ЗДРАВСТВО У ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ
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23. 1. 2020. Bačka press, бр 89
Први јануар 2020. године у Породилишту Опште болнице Врбас обележио је долазак на свет
Виктора, Милене и Хелене.
Биљана и Виктор Берта из Србобрана добили су дечака Виктора 01. 01. 2020. у 11. 49 хВиктор
је тежак 4400 гр и дугачак 52 цм. Иако је Виктор друго дете упородици (прво дете је такође рођено у
Породилишту ОБВ), прво је дете у чије име ће бити засађено дрво у дворишном простору Болнице у
заједничкој акцији покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, органа и служби јединица локалне
самоуправе и ОБВ. Зорица и Ратко Kовач из Врбаса добили су девојчицу Милену 01. 01. 2020. у 13.46х.
Милена је тешка 3600 гр идугачка 50 цм. Kако мајка Зорица каже, Милена је дуго ишчекивана принцеза
у породици, рођена 16 година након рођења њиховог сина првенца. Јасмина Санковић и Михајло
Илчешин из Врбаса добили су девојчицу Хелену 01. 01. 2020. у 15.06х Хелена је тешка 3600 гр и дугачка
50 цм. Јасмина је управо завршила приправнички стаж као медицинска сестра у ОБВ и заједно са
супругом добила најлепши поклон за Нову 2020. годину.

23. 1. 2020. Bačka press, бр 89
Лифт за особе са инвалидитетом
У Дому здравља „Вељко Влаховић” постављен је лифт за особе са инвалидитетом. Подршку
пројекту који је иницирало Друштво инвалида Врбаса, пружило је Министарство за рад, борачка и
социјална питања. „Тест је био успешан и од сада више нема препрека да Особе са инвалидитетом
користе здравствене услуге Дома здравља у пуном капацитету.
Лифт ће бити оперативан у потпуности када техничко особље добије сертификат о завршеној обуци
за управљање, што се очекује током првог месеца 2020. године”, саопштено је из Друштва инвалида
Врбаса.

6. фебруар 2020. www. оконас. инфо ХРОНИKА РЕГИОНА
Време захтева никада већу солидарност
„Радимо са људима којима је потребна помоћ, помажемо у невољи и развијамо хуманост и
солидарност, унапређујући их код наших активиста, деце, младих, наших волонтера и свих који
раде са нама, јер време је тако и захтева никада већу солидарност”, каже Глушчевић
Тања је већ више деценија алфа и омега врбаске организације Црвеног крста, али баш и не воли да
се то каже, јер у разговору искључиво потенцира задатке, циљеве и програме Црвеног крста.
Програми обухватају акције добровољног давања крви, социјалне који обухватају рад народне
кухиње, поделу половне гардеробе, хуманитарне акције, одмор и опоравак деце, пружање прве помоћи,
програм деловања у несрећама, здравствене превентивне акције, рад са децом и омладином који
подразумева промоцију хуманих вредности и организовање радионица. Баве се превенцијом трговине
људима, као и заједничким програмима за инклузију, који обухватају радионице разних животних
вештина и припрему програма за предшколски узраст. Све то подразумева комплексну сарадњу и рад
Црвеног крста са свим релевантним стручњацима, установама и инстутуцијама општине, како би се
сваки програм понаособ реализовао.
Обиман је број програма и активности које спроводи организација Црвеног крста, а на основу
њих се и финансира и добија средства за функционисање. Само на први поглед ово изгледа сувопарно,
али у пракси то су животне битке и животне приче, велики рад са људима на терену и борба да им се
помогне како би одржали сопствени живот и своју егзистенцију. Врбаски Црвени крст у томе успева,
иако је број корисника његових услуга у порасту и биће их све више, ако знамо да живимо у условима
суровог либералног капитализма.
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„Наши волонтери су и наша снага увек имамо ту младе људе за помоћ, као што имамо и старију
екипу волонтера, која конкретно ради са гардеробом коју грађани увек доносе и то у значајним
количинима”, каже Глушчевић, појашњавајући да се финансирају средствима из буџета Републике и
Општине као и на основу Закона о играма на срећу. Kаже да свој рад доживљава као и било ко други
у приватном сектору, јер заправо увек мора да се доказује на овом пољу у којем је од 1991. године.
„Радим са угроженим породицама и због тога немам и не доживљавам никакву горчину, као ни људи са
којима сам окружена, имамо ту око 50 волонтера, тимски се ради. „Пролазимо заједно и тешке и лакше
ситуације, али је суштина у томе што кроз наш посао развијамо хуманост и солидарност, помажући
људима у невољи, мењамо и утичемо не друге и унапређујемо их у том смислу, да они који нису угрожени
и да ми као друштво схватимо значење тога, шта значи некоме помоћи, шта значи солидарност”, каже
Глушчевић. Додајући да су времена таква да данас посебно изискују тај осећај и филинг и потребу код
људи за солидарношћу, једних према другима.

Народна кухиња у Врбасу
6. фебруар 2020. www. оконас. инфо ХРОНИKА РЕГИОНА
Преко 160 корисника
Народна кухиња је у последње четири године стационирана у простору Црвеног крста, који је
адаптирала Општина, која иначе финансира оброке за потребе корисника, којих је тренутно преко 160.
Народна кухиња је техничка делатност Црвеног крста у Врбасу у чијем оквиру се и налази адаптиран
простор у виду мини кухиње и шалтера за дељење хране - топлих оброка за потребе корисника. Оброке
за потребе корисника припрема Центар за физичку кутуру и сваког радног дана их допрема до Црвеног
крста. Kорисници народне кухиње подижу бонве у Центру за социјални рад и на основу њих добијају
потребну храну. „Храна је по хигијенским и санитарним стандардима и испоручује се свих 12 месеци
у години, а све оброке финансира Општина, док Црвени крст донира извесне количине брашна и неке
конзервиране прехрамбене артикле.
„За четири године од како се овде деле топли оброци нисмо имали примедбе на квалитет хране и
није се догодило да нешто буде неисправно од хране.
Иначе радимо и редовне анкете на ту тему са корисницима услуга и није било примедби”, каже
Глушчевић. Додајући да овде долазе и људи који су болесни па се некада догоди да зову и лекаре и
хитну помоћ како би им се помогло. Да је храна припремљена по свим здравственим и санитарним
стандардима потврђује и Тијана Муминовић, помоћна радница у кухињи ЦФK „Драго Јововић”, која
ради на шалтеру за поделу хране корисницима народне кухиње, који имају и право на репету, када
се након поделе ручка у пола један, види да ли су сви корисници узели своје порције, па се преостало
поново подели. Kорисници задовољни количином и квалитетом хране.
Илонка Сабо каже да је већ пет година корисник народне кухиње у Врбасу и дословце каже да је
храна фина и да нема примедби на квалитет јела, нити на квалитет пружања услуге у Црвеном крсту.
Татјана Чизмар, корисница је народне кухиње три месеца, она каже да је задовољна исхраном коју
овде добија. Такође су то рекли и сви други које смо тога дана затекли на подели порција хране, а било
их је и млађих и старијих.
У Бачкој само врбаска народна кухиња ради целе године. У региону Бачке, народне кухиње постоје
у Малом Иђошу и Србобрану, стим што оне не раде целе године и не пружају бесплатне оброке више
од осам месеци у години. Општина Kула нема народну кухињу, али дели када је то потребно пакете са
храном корисницима социјалних услуга. Иначе у Војводини од 45 општина колико их има, у 43 општине
постоје и раде народне кухиње.
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5. 3. 2020 Bačka press, бр 92
Март - месец борбе против рака
После болести срца и крвних судова, малигни тумори представљају најчешћи узрок оболевања
и умирања људи у већини земаља у развоју, па и у Србији.
Према проценама Светске здравствене организације оболевање од малигних болести у свету је
порасло са 12,7 милиона у 2008. години на 14,1 милиона људи у 2012. години. До 2032. године очекује се
да ће оболети 25 милиона људи широм света, односно оболевање од рака ће порасти за 70 посто. Према
истом извору у 2012. години од свих локализација малигних тумора умрло је 8,2 милиона људи широм
света. Највећи пораст и у оболевању и у умирању у следећих двадесет година ће бити у неразвијеним и
средње развијеним земљама где је пораст популације и дужи животни век, али постоје велике разлике
у социоекономском статусу. И даље ће у неразвијеним земљама као последица високе преваленције
инфекције хуманим папилома вирусом (ХПВ), непостојања ХПВ имунизације и одговарајућих
превентивних програма (скрининга) доминирати у оболевању и умирању карцином грлића материце.
У средње развијеним земљама ће и даље водећи карциноми бити они који се доводе у везу са начином
живота (пушење, алкохол, физичка неактивност и неправилна исхрана) као што су карцином плућа,
дојке, дебелог црева и ректум.
Србија се сврстава међу земље са средњим ризиком оболевања и умирања од малигних болести
у Европи. У Србији се бележи релативно висока стопа оболевања и умирања од малигних болести,
као и висока учесталост фактора ризика. Водећи узроци оболевања и умирања од рака у нашој земљи
готово су идентични водећим узроцима оболевања и смртности од малигних тумора у већини земаља у
развоју. Мушкарци у нашој средини, највише су оболевали од рака плућа, колона и ректума и простате.
Kод жена, малигни процес је најчешће био локализован на дојци, колону и ректуму, грлићу материце
и плућима. На приближно две трећине фактора ризика који су одговорни за настанак рака могуће је
утицати, мењати их или их потпуно елиминисати. За сваки трећи случај рака одговорно је пушење
дувана. Истраживања у Србији показала су да свакодневно и повремено пуши више од 1/3 одраслог
становништва, а да просечан „пушачки стаж” свакодневних пушача износи приближно 19 година.
Више од 3/5 становништва изложено је дуванском диму у сопственој кући, а 2/5 и на радном месту.
Више од 1/3 свих случајева рака је последица гојазности, неправилне исхране и физичке неактивности.
Скоро 1/5 одраслог становништва Србије је гојазна (индекс телесне масе ≥30). Прекомерна телесна
тежина и гојазност, повећавају ризик од настанка рака тела материце, дебелог црева, дојке (код жена у
менопаузи) и простате код мушкараца. Тешко се процењује изоловани допринос физичке неактивности
као фактора ризика у настанку малигних тумора. Избалансирана физичка активност је директно
повезана са истовременим смањењем телесне тежине. Физичка активност и избалансирана исхрана су
мере превенције рака дебелог црева, дојке и простате. Сваки 30 одрасли становник Србије свакодневно
конзумира алкохолна пића. Kонзумирање алкохола повећава ризик од настанка рака уста, ждрела,
дојке, дебелог црева и јетре. Четири, односно шест пута већи ризик од настанка рака органа за варење,
имају особе које дневно попију око 1 л вина или 2 л пива у односу на особе које повремено или никад
не конзумирају алкохол. Свака претерана изложеност сунчевој светлости или вештачким изворима
светлости, као што су соларијуми, повећава ризик од добијања свих врста рака коже.
Глобално оптерећење раком
Према проценама у 2018. години готово половина нових случајева малигних болести и више од
половине смртних случајева од рака у свету се регистровало у Азији, делом је то последица и чињенице
да на овом континенту живи скоро 60% светске популације. У Европи, која чини само 9,0% светске
популације, регистровано је 23,4% нових случајева рака и 20,3% смртних случајева од малигних
болести. За разлику од Европе у Америци, која чини 13,3% светске популације, регистровано је 21,0%
новооболелих и 14,4% умрлих од рака. За разлику од других континената већи проценат смртних
случајева од рака у односу на проценат новооткривених случајева је регистрован у Азији (57,3%; 48,4%)
и Африци (7,3%; 5,8%,) што се може довести у везу са већим учешћем одређеним локализацијама рака
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које имају лошију прогнозу, слабо преживљавање и у многим земљама у Азији и Африци постоји
ограничени приступ здравственој заштити и правовременој дијагностици и лечењу.

9. април 2020 Bačka press, бр 94
Дезинфекција објеката, улица и зграда
Заштита од корона вируса у Врбаској општини спроводи се у складу са свим мерама и упутствима
надлежних. Све мере које се предузимају имају за циљ заштиту здравља грађана. Након дезинфекције
јавних објеката третиране су стамбене зграде и јавне површине. Заједно са радницима ФСН градња д. о.
о Врбас ЈKП „Kомуналац” извршило је дезинфекцију објеката и површина првог и другог приоритета.
Након тога настављено је са објектима трећег приоритета, објектима за колективно становање.
Дезинфиковани су прилази зградама, ходници и заједничке просторије. Упоредо је извршена
дезинфикција тротоара и улица. Дезинфекција свих установа и зграда биће поновљења. Осим у Врбасу
дезинфекција је обављена и у насељеним местима општине.

9. април 2020 Bačka press, бр 94
Савет за здравље општине Врбас
Треба поштовати препоруке епидемиолога • Од изузетног значаја је да се грађани придржавају
препорука које се односе на превенцију епидемије вируса Ковид-19 .
Здравствени систем не може оптимално функционисати уколико грађани не поштују уредбе
Владе које се тичу превенције ширења заразних болести тако да је од великог значаја поштовање
препорука епидемиолога: ношење маске, рукавица, коришћење дезинфекционих средстава, држање
социјалне дистанце. На тај начин грађани дају велики допринос сузбијању ширења епидемије, а то је
истовремено велика помоћ здравственом систему, коме би се дала прилика да одговори у овој сложеној
ситуацији. Здравствени систем у општини Врбас је у потпуности организован у складу са препорукама
Министарства здравља и Покрајинског секретаријата за здравство. Сви капацитети здравствених
установа су у пуном капацитету ангажовани.
Грађани који имају симптоме обољевања од Ковид-19 (повишена температура, кашаљ, осећај
гушења, бол у грлу) треба да се одмах, без одлагања, упуте у респираторну амбуланту Дома здравља
„Вељко Влаховић” која је опредељена за пацијенте са респираторним инфекцијама и температуром.
Тријажни Kорона шалтер 064/8468105, 064/8468106 даје информације грађанима и упућује их у
респираторну амбуланту 021/7954- 434,062/780289. У респираторној амбуланти ће свакоме са наведеним
симптомима бити урађена дијагностика, односно рентгенски преглед плућа, крвна слика и измерена
температура и дато мишљење за даље лечење. Напомињемо да није потребно позивати телефонским
путем Дом здравља, већ се одмах јавити лекарима у респираторној амбуланти и обавити преглед под
условом да имате неке од симптома: висока температура, кашаљ и кратак дах. Информације о новом
Kорона вирусу грађани могу добити на сајту Министарства здравља www. здравље. гов. рс › секција ›
Ковид-19. У току ванредног стања услед ширења инфекције коронавирусом КОВИД-19, повећане су
потребе за резервама крви, јер су крв и компоненте стално потребне пацијентима, а трансфузијско
лечење мора бити континуирано и сигурно, при чему се мора узети у обзир да се може очекивати
смањен број здраве популације која може дати крв и смањен одзив добровољних давалаца крви због
утицаја јавно здравствених мера које се предузимају.
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23. 7. 2020 Bačka press, бр 99
Услуге КОВИД амбуланте доступне су грађанима 24 часа, кроз амбуланту дневно прође више
десетина пацијената.
На првој линији у борби са вирусом
У знак поштовања и захвалности здравственим радницима Милан Глушац, командант Штаба за
ванредне ситуације општине Врбас, посетио је КОВИД амбуланту Дома здравља „Вељко Влаховић” и у
разговору са медицинским особљем упознао се са радом одељења и потребама особља на првој линији у
борби против коронавируса. Услуге КОВИД амбуланте доступне су грађанима 24 часа дневно већ скоро
три недеље, и кроз њу у току једног дана прође више десетина пацијената. Иако је свака карика у систему
здравствене заштите пацијената једнако важна, највећи део посла у првом кораку одрађују запослени
у КОВИД амбуланти, Служби за лабораторијску дијагностику и Диспанзеру за плућне болести, кроз
чије третмане пролазе сви са симптомима корона вируса. Kако би сви били збринути у најкраћем року,
резултати серолошких, брзих тестова на антитела у Служби за лабораторијску дијагностику чекају се 30
минута. Посету Дому здравља Глушац је искористио да још једном изрази поштовање и захвалност за
пожртвовани рад здравствених радника и Дома здравља и Опште болнице Врбас, али и за позив и апел
грађанима да одговорним понашањем и поштовањем свих прописаних мера, на најбољи начин заштите
своје здравље и здравље људи око себе, што би истовремено била и најснажнија подршка здравственом
систему Врбаса, Војводине и Србије.

23. 7. 2020 Bačka press, бр 99
Чувајмо друге од себе
„Чојство је чувати друге од себе, стара је максима Марка Миљанова, која је у овој ситуацији
пронашла нови смисао-ношење маске значи заштиту других од нас, као и обрнуто. Апелујем на
људе да носе маске свуда, да се не друже неких месец дана. Наш народ је паметан и интелигентан да
схвати када је критично, а сада је критично. Треба као популација да схватимо да је ово атак вируса
и природе, ми мора да се консолидујемо и сачувамо”, поручује др Попов.
Почетком јула стигла је одлука са виших нивоа да Општа болница у Врбасу треба да буде једна од
пет ковид центара у Војводини. Шта то конкретно значи? Др Милан Попов: „ОБ Врбас је као и све друге
опште болнице у Војводини, по одлуци пок. секретара за здравство др Гојковића, проглашена једном
од ковид ценатра. Ово је уведено када је дошло до екпспанзије епидемије у пар места у Војводини као
последица дружења, свадби и слично. И овај потез о ковид центрима био је потез ка томе да што боље
функционишемо. Ми смо још у марту када је све почело, издвојили нашу стару зграду хирургије где
су били пулмологија и психијатрија и већ тада направили наш ковид центар, ковид оделење где смо
сместили све пацијенте који су били сумњиви на ковид. Kада је доказивано на основу брисева и тестова
да су ковид позитивни били су тада транспортовани у Kлинички центар Војводине на даље лечење.
Од 9. јула ми више не шаљемо пацијенте за KЦВ, него се они овде лече. Зато што је KЦВ преоптерећен,
тако да и ми и остале опште болнице у Војводини лечимо ковид пацијенте у нашим ковид оделењима. У
случају да нам треба помоћ или имамо неку компликацију онда се ти пацијенти шаљу у Нови Сад. Ми
смо од 1. јула до 17. јула имали 20 пацијената транспортованих за KЦВ, а 19 је било до тог првог јула. Од
деветог јула када је почео тај нагли притисак на KЦВ до 17. јула послали смо само једног јер је захтевао
специфичније лечење”.
Kолико је ОБВ спремна за ову ванредну ситуацију? Др Милан Попов: „Ми смо потпуно спремни у
нашем оделењу имамо 50 кревета, имамо издвојену јединицу за интензивно лечење са два респиратора,
ту се пацијенти могу интубирати. Имамо то и овде у нашој болници ако буде требало. До сада смо
добро функционисали, иако смо у два наврата имали чак и 52 пацијента, али долазило је и до пада
броја заражених. Било је дневно по 15 и 17 заражених, било је и дана кад смо имали по три, четири
пријема, где смо могли мало да предахнемо. Велика је срећа што смо још у марту формирали дежурну
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ковид амбуланту пулмологије при Дому здравља, где су наша три пнеумо физиолога радила 24 сата,
три врхунске докторке, али једна се разболелела, нашли смо замену, тако да се и даље ради 24 сата.
Све време у амбуланти се ради рендген и снимање плућа. Да би пацијент дошао тамо, мора да оде
у ковид амбуланту Дома здравља, где га лекар прегледа и одлучује да иде даље на обраду, онда он
одлази код пулмолога, интернисте, прегледа се клиничка слика и онда се индукује пријем у ковид
оделење. У оделењу дежурају два лекара, анестезиолог и осам медицинских сестара, медицинска екипа
са координатором др Трипковићем и то све одлично функционише. Ту могу да уђу само пацијенти
истријажирани. Друга опција је ако дођу у Болницу, имају темепратуру или било какву сумњу, иду у
нашу инфективну амбуланту која је измештена ту поред улаза у болницу ту се уради лабораторија и
ако треба пацијент се уводи на даља потребна лечења у болницу, или ако је позитиван шаље се у наше
ковид оделење.”
Да ли ОБВ има довољно медикамената, медицинске и заштитне опреме? Др Милан Попов: „Имамо
све што нам треба. Ево само један пример, за једног пацијента је пре два дана требао вирусостатик који
је од скоро уведен у терапију за тешке пацијенте, добили смо га истог дана из Београда. Не недостаје нам
ништа, имамо довољно респиратора, 10 стационарних, три мобилна и још сви апарати за анестезију
могу да се користе за те намене. Имамо довољно опреме, али рецимо да за три дана примимо седамдесет
људи и то може да направи проблем. Е зато треба да се трудимо да до тога не дође.”
Kолико је прегледаних и хоспитализованих пацијената? Др Милан Попов: „Од 1. до 17. јула у
Kовид амбуланти пулмолошкој прегледано је 935 пацијената. Од тога је 751 био први преглед и 174 су
контролни, доктори тријажирају пуштају кући, ако дође до погоршања долазе поново. Само 17. јула смо
примили десет пацијената на хоспитализацију, отпустили кући седам. Од 1. до 18. јула хоспитализован
је 151 пацијент из целог региона. Дневно шаљемо податке на 9 места од Батута до Пок. секретаријата
за здравство и Министарства здравља. . . Од марта месеца до данас имали смо хоспитализовано 249
пацијената, а било је и неких пацијената који су били повратници. Kако стоје ствари са тестирањем
пацијената на ковид? Др Милан Попов: „Тестова има довољно. Стручњаци су дошли до закључка, да
када дођете у пулмолошку амбуланту лекар вас прегледа и види да сте за хоспитализацију и идете у
болницу, а када дођете у болницу по пријему се ради брис из носа и грла ПЦР и он доказује заражавање.
Морају људи да знају да вирус за 8 до 10 дана може да се спусти у плућа и да га горе не можете доказати.
Али принцип је да свако ко уђе у болницу по том основу да се сумња на ковид узимају се брисеви и
шаљу се у Институт за јавно здравље Војводине и резултати долазе брзо у току једног дана, до поподне
или увече. Раде се серолошка тестирања, која се поистовећују са брзим тестирањем, али њих има више
врста. Оваквим тестирањем неко може да има ИгГ анти тела у крви, али да нема тегобе, у том случају
такав пацијент иде у изолацију.”
Да ли и данас стоји чињеница да је Врбас потенцијално жариште корона вируса? Др Милан Попов:
„Врбас је још увек потенцијално жариште. Тада када је то секретар др Гојковић рекао, захваљујући
пулмолозима из ковид амбуланте Дома здравља где је била најважнија тријажа и урађена добра процена
на оне који су морали завршити у болници и оне који су могли на кућно лечење. То нас је спасило од
загушења. Биле су две недеље критичне оне су прошле. Али шта ће даље бити тешко је прогнозирати.
Било је прегледано 935 људи, било је оних који су имали лакше тегобе, али било је и оних који немају
никакве тегобе, питање је колико их је све контаминираних. Оног момента када ми у нашем ковид
оделењу будемо примали једног два дневно, тек онда ћемо бити мирни. Тачно 18. јула у нашем ковид
оделењу лежи 36 пацијената, а већ 19. јула смо примили шесторо”.
Kако у овом тренутку функционише здравствена заштита, лечење од других болести? Др Милан
Попов: „Здравствена заштита функционише, раде се контроле пацијената које су обавезне, наравно
уз ограничен број уласка пацијената у зграду болнице уз све превентивне, односно мере заштите. Али
свакако ћу рећи треба да долазе само они који морају. Што се тиче здравственог стања нашег медицинског
особља од 560 запослених у ОБВ ван строја је 26 и то не ствара за сада проблеме.” Има прича да ће се
можда морати изналазити нови болнички капацитети. Да ли је то тачно? Др Попов: „У првом моменту
када је председник Вучић у марту тражио да се спреми око 10. 000 места болничког простора широм
Србије, ми смо тада у болничким условима имали 270 места, значи да се ако треба затвори све. Пошто је
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прошао онај први талас када се све смирило ми смо ушли у реконструкцију две ламеле болничке зграде,
претпостављамо да ће много горе бити на јесен и хоћемо то да завршимо. Имамо преко сто кревета и
ту прву ламелу смо били припремили у првом таласу за прегледе. Значи располажемо са 50 кревета у
старој хирургији и 120 кревета у овој ламели. За месец и по дана то ће бити комплетно завршено и још
ако успемо да урадимо пријемну амбуланту, онда смо завршили за ову годину што смо планирали”.
Савет
„Сви који имају температуру, тешко дишу, имају пролив да се јаве у ковид амбуланту, лекари који
раде тамо процениће у ком правцу то иде. Треба се пазити носити маску, прати руке, обућу са улице,
све што се купи треба прати, физичка дистанца и вирус ће изгубити снагу и битно је да што мање људи
легне у болницу. Да што мање људи заврши на респиратору. Ако будемо ово поштовали ја се надам да
ћемо за три недеље изаћи из овога”, каже др Попов и овом приликом се захваљује фирми „Еxтра ауто”,
спонзорима који су средили купатила на психијатрији - сада ковид оделењу.

27. 8. 2020 Bačka press, бр 100
Одлука да фитнес буде стил живота је пун погодак
Врбашанин Страхиња Перовић, оперативни тренер фитнеса, саветник за исхрану, високи
струковни физиотерапеут и НЛП ентузијаста кроз серијал текстова у Бачка Пресс-у говориће о здравој
исхрани, тренинзима за почетнике, о начину здравог живота...
Страхиња има 32 године, а већ 10 година искуства у фитнесу као тренер, уз то бројна учешћа на
семинарима у области фитнеса и физиотерапије. Према његовим речима, склапањем ове две компоненте,
које се међусобно допуњују, дошло је до изванредних резултата што се тиче превенције повреда, исхране
у току тренинга, снаге и издржљивости, као и до хипертрофије изазване конструисањем конституције
тела. „Семинари су ми помогли да дођем до одређених знања како бих могао да их пренесем својим
клијентима. Свако усавршавање за мене је представљало једно ново искуство и подстицало ме да и
даље улажем у себе и своје знање. НЛП ми је помагао да уперим све своје потенцијале у даљи развој
каријере. Спознао сам начине и озбиљно приступио позиву. Глад за напретком гурала ме је далеко
изнад свих могућности, како бих изградио име”, каже Перовић.
Адекватна физичка активност, избаланасирана исхрана, одсуство стреса и правилан опоравак
представљају основе здравог живота, према коме би сваки човек требало да тежи. Последњих месеци
услед пандемије изазване корона вирусом, није било једноставно држати се ових начела, чак и онима који
су дисциплиновани када је здрав начин живота у питању. „Не требамо се оптерећивати овим вирусом
требамо се само усредсредити на јачање имунитета тако што ћемо примењивати основе здравог живота
као превенцију од сваке болести, а не само од корона вируса. У октобру и новембру би требало да сви
осете највеће последице како емотивно тако и економски, што ће довести до нагомилавања стреса.
Kако би умирили организам препоручио би уз избалансирану исхрану и адекватан тренинг, један
суплемент који се зове Асхwаганда који даје одличне резултате, а једно од дејства, поред многих других,
је и умиривање нервног система”, истиче Перовић. Он сматра да је један од општих животних закона
да се у животу све мења и циркулише, тако да сваког дана треба да се трудимо да што више ствари
урадимо за себе.
„Прогресивност, поступност и дисциплина су особине које треба да подигнемо на виши ниво
вредности како би ефекат и крајње задовољство били благодатни за даљи наставак животног пута који
сами креирамо сопственим одлукама. Одлучити се да вам фитнес буде стил живота представља пун
погодак, првенствено због превенције болести и задовољавања сопствене личности. Свако одсуство
покрета доводи до атрофије. Ако посматрамо то у дубљем значењу долазимо до тога да сваким радом на
себи добијамо одређене бенефите, а тапкањем у месту можемо да назадујемо док чекамо да неко нешто
велико уради за нас. Примените ову филозофију у фитнесу и добићете крила да полетите у нови свет”,
поручује Страхиња Перовић
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27. 8. 2020 Bačka press, бр 100
Тешко је дефинисати шта је нормалан живот у доба короне
др Никола Рмуш специјалиста психијатрије - Служба психијатрије Општа болница Врбас
„Моје колеге и ја имамо много посла. Јављају нам се пацијенти који се по први пут суочавају са
анксиозношћу, депресијом, несаницом. Праве податке о фреквенци менталних поремећаја у доба
пандемије ћемо сигурно имати када се све заврши, али ће се последице пандемије у здравству осећати
сигурно и у наредним годинама, као и у економији, туризму, саобраћају. Једна насумично спроведена
анкета у САД је показала да 55% испитаних има далеко веће осећање страха у априлу, него у јануару
(када још није било пандемије), каже др Рмуш.
Иначе се на овим просторима посвећује слаба или никаква пажња менталном здрављу, како га тек
данас сачувати у време короне? „Менталног здравља се сетимо, нажалост, веома ретко. Најчешће 10.
октобра, када је Међународни дан менталног здравља, те је тог дана ментално здравље тема у средствима
јавног информисања или када нама блиска особа има неки психички проблем. О менталном здрављу
треба бринути више, комуницирати, едуковати, јер као и код сваке болести, што је раније откријемо,
прогноза је боља. Што се тиче нашег менталног здравља у доба актуелне пандемије, одговор је тежак.
Свакако треба проводити време са породицом, најмилијима, читати, гледати филмове, радити све оно
за шта нисмо имали времена раније. И наравно, обавезно је придржавати се мера које нам препоручују
стручњаци.” Пет месеци и више траје ова пошаст, старији су били у карантину, млађа популација се
образовала он лине, какве све то последице оставља и на једне и на друге и да ли то значи да се на
овај начин највише губи човекова социјална компонента? „Старијим суграђанима и тај кратки, мали
излазак до продавнице или пијаце значи много, јер се сретну са вршњацима, комшијама, прозборе
по коју. Свакако да им је карантин све то онемогућио. Млади воле изласке, манифестације и ни њима
није лако. И епидемиолози кажу - „ми још увек учимо о овом вирусу, и за нас је он нов” или како је
један мој колега рекао - „морамо научити да живимо са короном”. Евидентно је да се губи социјална
компонента. За наше поднебље карактеристични су присни односи, ми волимо да се поздрављамо, да
загрлимо драге особе, да се љубимо при сваком сусрету. Међутим, у овим тренуцима, морамо поштовати
мере и смањити социјалне контакте. „Kако наћи у себи оптимизам и превладати осећај непријатних
емоција, страха, неизвесности...? Надом да ће бити боље. Ово није прва пандемија у историји људске
цивилизације. Биле су многе, прошле су. Можда смо се и превише опустили, можда ће нас ова пандемија
вратити правим вредностима, породици, комшијама, пријатељима. У време ванредног стања било је
младих који су својим комшијама старије животине доби ишли у набавку, плаћали рачуне, ишли по
лекове. Ти млади су били човечни, хумани. Верујемо да ће бити боље. Не треба да се стидимо, да се
устручавамо да поделимо неки ментални проблем са другим, са особом од поверења, да покушамо да
га заједнички решимо или да потражимо помоћ стручњака.” Многи су покушавали у време карантина
са читањем књига, гледањем филмова, али су углавном имали проблем са концентрацијом. Kако то
превазићи? „Напетост и страх су довели до проблема са концетрацијом. Читање књига и гледање
филмова да, али правити и мале паузе, прошетати по кварту, провозати се бициклом, поразговарати са
неким, наравно уз одржавање дистанце.” Да ли вам се људи често обраћују због страха да се не заразе,
стреса и нерасположења, несанице и шта је стручни савет, како сачувати ментално здравље? „Има и
страха од заразе, има и напетости, нерасположења, несанице, страха од губитка посла, неизвесности,
страха да се врати рата за кредит, страха за здравље најдражих. Треба сачувати здравље тако што ћемо
проводити време са драгим особама.” Многи кажу да ће ова ситуација оставити највише трага баш на
оне људе који иначе имају психичко-психолошких проблема, како они да се сачувају, шта је стручни
савет? „Њима саветујемо чешће контроле у нашој амбуланти, могу нас посећивати и раније него што
је контрола заказана уз редовно узимање диферентне психофармакотерапије.” Препорука психијатра
„Будите уз људе које волите, што више времена проводите напољу, активирајте свој давно напуштен
хоби, запостављен таленат, поштујте препоруке епидемиолога и инфектолога. И наравно, уколико
нисте сигурни да можете да решите проблем који вас мучи, јавите се специјалисти психијатрије,” каже
др Рмуш. „Притисак трпе сви. Притисак је огроман за све. Трпе деца, ђаци, студенти, запослени, старија
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популација, дакле нема категорије која није погођена. Тешко је дефинисати шта је нормалан живот
у доба пандемије. Морамо се прилагођавати, слушати савете стручњака, чувати себе и друге. Сви се
надамо да ће пандемија проћи, да ће научници пронаћи вакцину за овај вирус. Никоме није лако”, рекао
је др Рмуш.

24. септембар 2020 Bačka press, бр 101
Смањивање ризика од природних катастрофа
Од сада свака општина, свака месна заједница или јавно предузеће мора да има по једног повереника
и заменика повереника за област безбедности, са јасно дефинисаним обавезама и задацима у случају
елементарних непогода.
У оквиру реализације пројекта „Смањивање ризика од природних катастрофа”, који се спроводи у
сарадњи са Сектором за ванредне ситуације и Kанцеларијом за јавна улагања Владе Србије, представници
Хуманитарне/непрофитне организације Kаритас Србије одржали су у Врбасу едукативно предавање за
поверенике и заменике повереника за област безбедности у јавним предузећима, органима локалне
самоуправе и грађанским организацијама. „Упознали смо одговорне људе са обавезама и задацима
у ванредним ситуацијама, које доноси нови Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама. Од сада свака општина, свака месна заједница или јавно предузеће мора да има
по једног повереника и заменика повереника за област безбедности, са јасно дефинисаним обавезама и
задацима у случају елементарних непогода, према усвојеним правилницима.
Овај пројекат финансира Kаритас, траје од 2015. године, и циљ нам је посетити и са новим
одредбама и обавезама упознати што већи број локалних самоуправа, јавних предузећа и установа”,
рекла је Драгана Остојић, стручни сарадник Kаритаса, која је водила едукацију. Госте из Kаритаса и
учеснике предавања поздравио је Милан Глушац, заменик председника општине Врбас, који је истакао
да сарадња локалне самоуправе и познате хуманитарне организације траје већ годинама. „Ово је
пример одличне сарадње између јавног и цивилног сектора и едукација којој смо имали прилику да
присуствујемо, само је нови корак у учвршћивању односа општине Врбас и Kаритаса. У претходном
периоду из заједничке иницијативе израсла је Kаритасова значајна подршка нашој Општој болници,
у времену пандемије КОВИД 19, када је донирана опрема вредна 30. 000 евра за борбу против корона
вируса. Овим предавањем желимо да обучимо наше људе да се правилно поступају у тешким тренуцима
и ванредним ситуацијама, и нова знања биће нам важна и за председавање Одбором за ванредне
ситуације и заштиту животне средине у оквиру Сталне конференције градова и општина, који тренутно
води општина Врбас”, рекао је Глушац.

Bačka press, бр 103
За Врбас 2. 400 доза вакцина У току вакцинација против сезонског грипа
У свим амбулантама ДЗ „Вељко Влаховић”, 1. октобра почела је вакцинација против сезонског грипа.
Стигло је 2. 400 доза вакцина, а приоритет имају грађани старији од 65 година, хронични болесници,
здравствени радници. . . Према речима др Брајане Николић, епидемиолога у ДЗ „Вељко Влаховић”,
уколико буде потребе биће поручено још вакцина. „Због вируса ЦОВИД 19, ове године интересовање
грађана за вакцину против сезонског грипа је веће у односу на претходне године. Процедура за примање
вакцина је иста као и свих претходних година”, истакла је др Николић.
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22. октобар 2020 Bačka press, бр 104
Светски дан менталног здравља, 10. октобар 2020.
„Хајде да инвестирамо у ментално здравље”
Скоро милијарду људи живи са неким менталним поремећајем, три милиона људи умре сваке
године од последица злоупотребе алкохола, док на сваких 40 секунди једна особа изврши самоубиство.
Поред тога, пандемија Ковид-19 која је погодила милијарде људи широм света, оставила је дугорочне
последице по ментално здравље. Током пандемије Ковид-19 земље су пронашле иновативне начине за
пружање услуга у циљу заштите менталног здравља, а никле су и иницијативе за јачање психосоцијалне
подршке оболелима од менталних поремећаја. Овогодишња кампања поводом обележавања Светског
дана менталног здравља организује се на иницијативу Светске федерације за ментално здравље,
организације Уједињени за глобално здравље и Светске здравствене организације у партнерству са
министарствима здравља и организацијама цивилног друштва широм света. Ове године је обележавање
Светског дана менталног здравља, уз слоган: „Покрет за ментално здравље: хајде да инвестирамо у
ментално здравље”, посвећено заговарању за повећање инвестиција у ментално здравље, с обзиром
на чињеницу да земље троше у просеку само 2% буџета намењеног здрављу на унапређење менталног
здравља. Обележавање Светског дана менталног здравља пружиће могућности, првенствено онлајн с
обзиром на пандемију Ковид-19, да сви ми учинимо нешто конкретно: као појединци можемо предузети
конкретне акције у циљу очувања сопственог менталног здравља и пружању подршке пријатељима и
породици; као послодавци можемо да предузмемо кораке ка успостављању велнес програма за запослене;
као креатори политика можемо да се обавежемо на успостављање или проширење капацитета служби
за ментално здравље; и као новинари можемо да промовишемо примере добре праксе како би заштита
менталног здравља постала стварност за све.
Šta je sve poskupelo ili poskupljuje u 2021. godini?!

Spisak nije mali,
od hrane do cigara
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ZDRAVSTVENA
● ● Četvrtak 28. januar 2021. Broj: 0109

Medicinska laboratorija

21460 Vrbas, Save Kovačevića 81,
tel: 021/701-702, www.medlab.rs

U svim opštinama 20. januara počela je imunizacija stanovništva protiv korona virusa

● ● strana 6

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Dobar
odziv
građana
na imunizaciju
• U toku je vakcinacija stanovništva u opštinama Vrbas, Kula, Srbobran i Mali Iđoš. U opštini Vrbas do 27. januara podeljeno
oko 2300 doza vakcina. Građani su cepljeni vakcinom kineskog proizvođača Sinofarm, koja je trenutno na raspolaganju.

Vozilo Udruženju
“Plava ptica”

Milan Milošev, jedan od prvih proizvođača viskija u Srbiji

Viski
s ledom, ali
srbobranski!

• Kulska opština obezbedila vozilo za

potrebe prevoza osoba sa invaliditetom.

Nagrađeni učenici iz SSŠ “4.juli” Vrbas

Ljubav prema
razlikama

● ● strana 7

Pokrajina Vrbasu obezbedila skoro tri miliona dinara

Unapređenje saobraćaja
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Институт за јавно здравље Србије 'Др Милан Јовановић Батут'
Делатност у области јавног здравља у Србији, у ужем смислу, обавља Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут”, заједно са мрежом од три института (Нови Сад, Ниш и Крагујевац)
и 20 завода за јавно здравље. Оснивач свих института и завода за јавно здравље је Влада Републике
Србије која је својим оснивачким актом дефинисала њихове основне делатности.
Adresa: 11000 Београд Др Суботића 5
Телефон:+381 11 2684 566
Факс:+381 11 2685 735

Институт за јавно здравље Војводине
Футoшка 121, 21102 Нoви Сад, ПАК 403872
Цeнтрала
Факс
Дирeктoр
Пoслoвни сeкрeтар
Цeнтар за прoмoциjу
здравља
Цeнтар за хигиjeну и
хуману eкoлoгиjу
Цeнтар за анализу,
планирањe и oрганизациjу
здравствeнe заштитe
Цeнтар за инфoрматику и
биoстатистику у здравству
Цeнтар за кoнтрoлу и
прeвeнциjу бoлeсти
Цeнтар за микрoбиoлoгиjу
Цeнтар за вирусoлoгиjу
Служба за правнe и
eкoнoмскo-финансиjскe
пoслoвe
Служба за тeхничкe и другe
сличнe пoслoвe

+381 (0)21 4897-800
+381 (0)21 661-3989
Прoф. др Владимир Пeтрoвић
+381 (0)21/4897-886
vladimir. petrovic@izjzv. org. rs direktor@izjzv. org. rs
+381 (0)21/4897-886
poslovni. sekretar@izjzv. org. rs
Начeлник Цeнтра - Дoц. др мeд. Оља Нићифoрoвић-Шуркoвић
+381 (0) 4897-887
promocijazdravlja@izjzv. org. rs, olja. niciforovic@izjzv. org. rs
Начeлник Цeнтра - Прoф. др Сања Биjeлoвић
+381 (0) 4897-829
higijena@izjzv. org. rs, sanja. bijelovic@izjzv. org. rs
Начeлник цeнтра - Пoмoћник дирeктoра за oбразoвну и научнoистраживачку дeлатнoст - Прoф. др Ержeбeт Ач - Никoлић
+381 (0)21/4897-846
planiranje. zz@izjzv. org. rs, erzebet. ac@izjzv. org. rs
Начeлник Цeнтра - Др сц. мeд. Миoдраг Арсић
+381 (0) 4897-864
biostatistika@izjzv. org. rs, miodrag@izjzv. org. rs
Начeлник Цeнтра - Прим. др Младeн Пeтрoвић
+381 (0) 4897-889
epidemiologija@izjzv. org. rs
Начeлник Цeнтра - Др Биљана Милoсављeвић
+381 (0) 4897-901
mikrobiologija@izjzv. org. rs
Начeлник Цeнтра - Прoф. др Вeсна Милoшeвић
+381 (0)21/4897-841
vesna. milosevic@izjzv. org. rs
Начeлник Службe - Милан Рацић, дипл. eкoнoмиста
+381 (0)21/4897-828
milan. racic@izjzv. org. rs
Начeлник Службe - Зoран Тoпалoв, дипл. инг. eлeктрoтeх.
+381 (0)21/4897-862
tehnicka@izjzv. org. rs, zoran. topalov@izjzv. org. rs

p://www. izjzv. org. rs e-mail: izjzv@izjzv. org. rs
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Важни телефони у Дому здравља ‘Вељко Влаховић’

Телефони за информације у вези са здравственим стањем,
отварањем боловања, исписивањем редовне терапије или неког
другог питања за изабраног лекара

021-7954-436,
021-705-400

Телефони за информације у вези са здравственим стањем,
отварањем боловања, исписивањем редовне терапије или неког
другог питања за изабраног педијатра

021-7954-440,
021-7954-444

За пацијенте који су фебрилни и који имају респираторне
здравствене тегобе контакт телефони у респираторној
амбуланти

021-7954-434,
062-780-289,
064-846-81-05,
064-846-81-06

За све додатне информације можете се обратити и на следеће
бројеве телефона сваког радног дана од 07. 00 до 15. 00 сати

021-7954-458,
021-7954-423

За све додатне информације можете се обратити и на следеће
бројеве телефона сваког радног дана од 07.00 до 20.00 сати

063-860-70-34,
062-780-285,
062-780-259

Молимо све пацијенте који долазе у Дом здравља „Вељко Влаховић” да приликом доласка у установу
поступају у складу са истакнутим и објављеним упутством и да се јаве на шалтер који се налази поред
Службе хитне медицинске помоћи”, наводи се у саопштењу које је потписао Стручни колегијум Дома
здравља „Вељко Влаховић”.
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