ДОМ ЗДРАВЉА УБ

НОВИ РЕНДГЕН

Инсталиран дигитални рендген апарат вредан 62.000 евра,
којим ће бити унапређена дијагностика и
здравствена заштита пацијената

Донацијом Владе Јапана, у вредности 62.000 еура, Дом здравља Уб је употпуњен
новим дигиталним рендген апаратом за графију (појединачно снимање). Отварању
савременог апарата, одржаном 4. новембра, којим ће се у наредном периоду прегледати
пацијенти општине Уб, присуствовали су председник општине Дарко Глишић, његов
заменик Александар Јовановић Џајић и помоћник Маријана Марјановић. Нови рендген
апарат почеће да се користи после добијене дозволе и спроведених мера о безбедном
деловању јонизујућег зрачења.

Лекар специјалиста радиологије и начелник дијагностичке службе и лабораторије др
Жељка Јовановић, стручно је објаснила начин на који нови рендген апарат ради, као и све
могућности и предности које пружа, у односу на апарат застареле технологије који је до
сада коришћен.

Без добре дијагностике нема добре терапије, као ни превенције наших пацијената. Нови
апарат пружа комфорност и за пацијенте и за нас који овде радимо, а што се тиче
перформанси апарата, за пацијенте је битно, да ће експозиција јонизујућем зрачењу бити
мања, нема више еколошког загађења радне средине, истакла је др Жељка Јовановић и
захвалила се јапанској амбасади на донацији, особљу Дома здравља на доброј реализацији
и организацији инсталације апарата, руководству и председнику општине Уб на
успостављању квалитетних односа са донаторима, и директорки др Биљани Николић, која
је предлог докторке Јовановић уврстила као значајан за унапређење здравствене заштите
пацијената.
Снимања новим рендген апаратом заказиваће се, као и до сада, служба рендген
дијагностике радиће од 7 до 10 часова, после које ће др Жељка Јовановић обављати
ултразвучну дијагностику. Хитни случајеви трауматолошке природе, шаљу се у
Здравствени центар Ваљево али, како наводи др Јовановић, суспектни преломи и повреде,
које се догоде после 10 часова, моћи ће да се дијагностикују и у нашем Дому здравља.
Дарко Глишић председник општине Уб, задовољан је улагањем у здравствени систем
наше општине:
-Убска здравствена заштита, њен квалитет и улагања у опрему, која је донирана у
наредном периоду, чини нас репрезантитивним у целом региону, а наш Дом здравља
сврстава се у један од најопремљенијих и ван региона. Убу недостаје и апарат за скопије,
чиме би се обављали континуирани рендгенски прегледи, а то изискује и већи износ
донације (преко 62.000 еура).
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