
                          ДОНАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

                                      НОВИ ГИНЕКОЛОШКИ УЛТРАЗВУК 

 
 После 40 година, значајно уложено у Гинекологију, стигао нови колор доплер УЗ апарат. 

Добијена два портабл ЕКГ апарата, а ускоро стижу и две стоматолошке столице. 

 
     Диспанзер за жене Дома здравља Уб, значајном донацијом Министарства здравља 

Републике Србије, опремљен је новим колор доплер ултразвучним апаратом марке „Mindray“ 

М7. Упорношћу  др Весне Никићевић, гинеколога-акушера, управе Дома здравља Уб и локалне 

самоуправе, убски Диспанзер за жене, добио је у петак, 27. фебруара, савремен ултразвучни 

апарат који садржи три сонде, од којих је најважнија трансвагинална сонда, која ће олакшати и 

обезбедити прецизнији увид у здравствено стање жена током трудноће и друге гинеколошке 

прегледе жена. Осталим сондама могуће је обавити васкуларне и абдоминалне прегледе. 

   Убска општина је једна од седам општина у Србији која може да се похвали оваквим 

апаратом, који има могућност и 4D функција (уз постављање одговарајуће сонде). Вредност 

„Mindray“ ултразвучног апарата износи 1.700.000 динара, а осим ове значајне донације Дому 

здравља Уб су стигла и два нова ЕКГ апарата, а за неколико дана стижу и две нове 

стоматолошке столице. Укупна вредност поменуте донације је око 70.000 евра. Финансијска 

средства обезбеђена су из кредита Светске банке у оквиру пројекта „Пружање унапређених 

услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС. 

   Председник општине Уб Дарко Глишић, захвалио се Министарству здравља РС и министру 

здравља Златибору Лончару, јер је имао разумевања и учинио привилегију да убски Дом 

здравља добије један од седам донираних модерних УЗ апарата. – Заиста нам је велика част што 

смо привилеговани да смо одабрани и учињено нам је задовољство да један овакав апарат 

заврши у нашем Дому здравља. Нисам сигуран да у окружењу постоји иједан овакав апарат. 

Велико је задовољство, у име свих грађана општине Уб и у име свих грађана који ће долазити у 

наш Дом здравља да потраже помоћ. Наставићемо и у наредном периоду да опремамо наш Дом 

здравља, јер општина Уб жели да има једну здравствену установу која неће заостајати за 

болницама. Током читаве године ћемо се трудити, да све оно што недостаје, набавимо и 

опремимо – изјавио је председник Дарко Глишић. 

    Докторка гинекологије и акушерства др Весна Никићевић, која неколико година уназад 

указује на све недостатке нужних средстава за обављање важних прегледа код жена, истакла је, 

да јој овакав нови ултразвук веома значи у бољем дијагностификовању здравстевених стања 

жена. До сада су прегледи рађени на „Philips“ УЗ апарату, уз којег је било могуће жене 

прегледати искључиво абдоминалним путем. Старим апаратом није било могуће погледати 

прецизно труднице (тзв. опстетриција), што ће се значајно променити коришћењем 

трансвагиналне сонде. И др Никићевић се захвалила Министарству на овако вредној донацији. 

    Дом здравља очекује да ускоро стигне донација Владе Јапана, у виду финансијских средстава 

предвиђених за нови рендген апарат, после које следи јавна набавка. Др Биљана Николић, 

директор Дома здравља Уб, захвалила се у име своје установе и похвалила председника 

општине Дарка Глишића да се много ангажује око здравства, јер за ових годину дана, од када је 

др Николић на челу убске здравствене установе, скоро свака служба је добила нешто од 

средстава за рад. – Наш Дом здравља је у ових годину дана опремљен у вредности од 250.000 

евра – истакла је директорка Николић. 

   Оно што је Диспанзеру за жене неопходно, а недостаје, су Папа тестови, којима се откривају 

промене на грлићу материце. Набавка се очекује у априлу месецу, такође уз помоћ локалне 

самоуправе, а на задовољство свих жена, овај тест биће бесплатан. 

                                                                                                                          Дуња Капларевић 


