ЈОШ ЈЕДАН САНИТЕТ ЗА ХИТНУ
СЛУЖБУ
У оквиру пројекта Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном
нивоу” – ДИЛС, убски Дом здравља добио је још једно специјализовано возило за хитну
медицинску помоћ. То је други санитет који је, у последњих шест месеци, надлежно
министарство доделило Служби хитне медицинске помоћи на Убу кроз ДИЛС пројекат.
Ради се о возилу марке „Фиат Дукато“, са најсавременијим медицинско-техничким
апаратима и инструментима, чија је вредност око 60.000 евра.
Возни парк Дом здравља тренутно на располагању има шест санитетских возила, од којих
три са опремом за ургентно збрињавање, а три намењена превозу здравствено угрожених
пацијената, што га чини респектабилном здравственом установом, рекао је председник
Општине Уб Дарко Глишић на конференцији за новинаре, организованој поводом
најновије донације.
- Заједничким напорима, добрим идејама и контактима, успели смо да обезбедимо још
једно модерно возило, тако да наш Дом здравља сада има возни парк на нивоу неке
неупоредиво веће здравствене установе. За врло кратко време, набављено је и много
медицинске опреме, што је још једна од ствари које су на понос запосленима, тако да у
наредном периоду очекујем далеко бољи квалитет здравствених услуга. Уз поменуто, као
и уз добро обучене лекаре и, можда кадровским попуњавањем, Дом здравља ће бити
спреман не само да испуни своје обавезе, већ и да помогне суседним домовима здравља.
На мапи здравствених установа у Србији, он постаје врло респектабилно место, зато што
има и услове и ресурсе да се здравствена заштита максимално испрати. Захвалност
министарству здравља и министру Лончару, јер је увек имао слуха за нас и ја се надам да
ће, када будемо разговарали око кадровског дела, такође имати разумевања, јер имамо
мањи број лекара него што нам је неопходно да бисмо могли да идемо у корак са
најновијом технологијом коју овде полако уводимо – рекао је Глишић, уз честитке
директорки Дома здравља др Биљани Николић на значајним донацијама које је успела да
обезбеди за ту установу у протеклих годину дана, од када је на њеном челу.

Конференција за новинаре у ДЗ (Фото: Драгана Недељковић)
Министарство здравља донирало је 24 санитетска возила за домове здравља у Србији,
међу којима је и Уб, док је десет додељено Заводу за хитну медицинску помоћ Града
Београда. Кроз ДИЛС пројекат, Служба хитне медицинске помоћи је и октобра прошле
године добила опремљен санитет, што је велики успех, истакла је директорка Дома
здравља др Биљана Николић.
- То значи да смо од октобра до данас оправдали свој рад и њихово поверење. Пошто су
људи из инспекције министарства здравља, задужени за праћење одржавања и
сервисирања првог донираног возила, након контроле били задовољни, добили смо и
друго возило, које је опремљеније од претходног. Захваљујући томе, Служба хитне
медицинске помоћи биће још ефикаснија и квалитетнија. Сада лекар може да оде кући код
пацијента, а то је ранијих година био велики проблем. Поред тога, у просеку дневно
превеземо седам пацијената у Ваљевску болницу, не рачунајући изласке на терен предочила је др Николић, захваливши се у име своје установе министарству здравља.
“Ново санитетско возило најсавременије је у овдашњем Дому здравља и опремљено
најмодернијим медицинско-техничким апаратима, што ће Служби хитне медицинске
помоћи омогућити збрињавање тешко повређених и критично оболелих”, истакао је
начелник те Службе, др Драган Живковић. Возило поседује дефибрилатор, апаратуру за

мерење шећера и крвног притиска, портабилни вентилатор, ЕКГ, кардиолошку столицу,
носила, средства за имобилизацију и много других медицинских инструмената и помагала
за пружање хитне помоћи.
СТИГЛЕ И ДВЕ ЗУБАРСКЕ СТОЛИЦЕ
У овдашњи Дом здравља стигле су и две стоматолошке столице, најсавременије линије, са
оптичким инструментима. И оне су обезбеђене у оквиру ДИЛС пројекта „Пружање
унапређених услуга на локалном нивоу“, који се финансира уз подршку Светске банке.

Две столице за стоматолошку службу (Фото: Драгана Недељковић)
Опрема је стигла у правом моменту, рећи ће стоматолог др Оља Шипчић, изражавајући
захвалност министарству здравља на донацији која ће омогућити квалитетније
стоматолошке услуге у превентиви и лечењу.
„Мислим да ће пацијенти сада радије долазити у Стоматолошку службу, због чега ће нам
бити лакше да испунимо планирани програм, којим смо предвидели да на виши ниво
подигнемо стоматолошку заштиту и наше услуге. Самим тим што се столице неће кварити
као старе које смо до сада имали, оне ће нам олакшати рад, јер ћемо више стоматолошких

интервенција моћи да урадимо за краће време, нарочито сада када имамо и оптичке
инструменте. Са новом, најмодернијом опремом, и наши пацијенти и ми бићемо
задовољнији“.

У ЗДРАВСТВО КРОЗ ДОНАЦИЈЕ УЛОЖЕНО 250.000 ЕВРА
Кроз ДИЛС пројекат, убски Дом здравља је од октобра месеца успео да обезбеди опрему у
вредности од око 170.000 евра. Поред возила и зубарских столица, у протеклих шест
месеци набављена су и два нова ЕКГ апарата, док је Диспанзер за жене опремљен
гинеколошком столицом и најсавременијм колор доплер ултразвучним апаратом, који има
могућност и 3Д функција.
- Захваљујући доброј сарадњи са председником Општине Дарком Глишићем и
министарством здравља, успели смо да добијемо веома вредну опрему и на тај начин
знатно побољшамо квалитет здравствене заштите у Дому здравља. Уз то, Влада Јапана је
донирала средства за набавку новог рентген апарата, тако да укупне донације које смо
добили у последњих годину дана износе око 250.000 евра – изјавила је др Биљана
Николић.
Ово ће бити година у којој ћемо, приближно, још толико новца уложити, не само у
опрему, већ и у инфраструктуру Дома здравља, обећао је председник општине Дарко
Глишић. У плану је потпуна реконструкција Амбуланте у Бањанима, за шта је средства
обећала Народна банка Србије, док ће уз помоћ других донатора и остале сеоске
Амбуланте бити потпуно адаптиране и адекватно опремљене.

Др Николић, Глишић, особље ДЗ и новинари (Фото: Драгана Недељковић)

