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СВЕЧАНО ОБЕЧЕЖЕНА КРСНА СЛАВА ЗАВОДА

Завод за здравствену за-
штиту радника „Желе-
зница Србије“ обележио 

је 14. новембра, крсну славу Све-
ти Козма и Дамјан, у народу по-
знатију као Свети Врачи. Дома-
ћин славе био је директор прим. 
др Владо Батножић, а међу број-
ним гостима били су министар 
рада, запошљавања, борачких и 
социјалних питања Александар 
Вулин, представници Либијске 
амбасаде у Београду, представ-
ници пословодства српских же-
лезничких компанија и јавних 
предузећа, као и бројни здрав-
ствени радници. 

-У години у којој слави 130 го-
дина свога постојања, Завод за 
здравствену заштиту радника 
Железнице Србије данас је јед-
на од најсавременијих и најква-
литетнијих медицинских уста-
нова у земљи. Завод данас не би 
био то што јесте да није струч-
ног медицинског особља, које 
24 сата брине о пацијентима, 
а превасходни циљ у будућно-
сти биће запошљавање младих 

лекара и медицинских сестара. 
Завод је у претходном периоду 
остварио значајне резултате, 
а имајући у виду да је наш им-
ператив здравље пацијената, 
наставићемо са опремањем и 
набавком савремених апарата, 
како у центрима Завода у Бео-
граду, Нишу и Новом Саду, тако 
и у амбулантама Завода широм 
Србије. Свакодневно се у уста-
новама Завода лечи више од 
4.000 железничара, а тај посао у 
16 градова у Србији обавља 750 
запослених, од којих 220 лека-

ра. Уверен сам да ћемо заједно и 
у овим тешким временима, од-
говорним радом и залагањем, 
све тешкоће превазићи - рекао 
је директор Завода прим.др Вла-
до Батножић.  

Министар рада, запошља-
вања, борачких и социјалних 
питања Александар Вулин 
похвалио је велику улогу За-
вода и подсетио на значај који 
ова установа има у примарној 
здравственој заштити здрав-
ственог система Србије.

"Створићемо нове услове, 

боље лекове, лепше ордина-
ције, али, ако изгубимо оно 
људско у себи, однос према 
човеку, ништа нисмо уради-
ли, нити напредовали", рекао 
је Вулин, захваљујући особљу 
Завода додајући да "то што ра-
дите говори са колико хума-
ности, напора, пажње свакога 
дана посвећујете онима који-
ма је помоћ потребна".

Вулин је истакао да држава 
значајно улаже у све области 
здравствене заштите и да се 
квалитет те заштите заиста 
побољшава чиме су све мање 
разлике између приватног и 
друштвеног сектора. "Нарав-
но, наш циљ је не само да ра-
злика нема, него да државни 
сектор буде још већи и успе-
шнији, да једноставно више 
нема листе чекања, али о 
томе ће свакако много ком-
петентније и чешће говорити 
и радити министар Златибор 
Лончар", рекао је Вулин.

На пригодној церемонији по-
дељене су плакете и захвални-
це привредним субјектима и 
запосленима у Заводу који су у 
претходном периоду својим за-
лагањем помогли у раду Завода.

Црквени обред сечења слав-
ског колача са молитвама за 
здравље запослених и оних који 
се лече у овој здравственој уста-
нови обављен је у просторијама 
Завода, уз пригодан уметнички 
програм и учешће хора Култур-
но - уметничког друштва“ Бран-
ко Цветковић“.

СТРУЧНИ СКУП У ЗАВОДУ О СЛИП АПНЕА 
СИНДРОМУ

Значај за ризичне 
професије

Поводом обележавања јуби-
леја - 130 година железничког 
здравства у Србији, у Заводу за 
задравствену заштиту радника 
“Железнице Србије” 28. октобра 
одржан је стручни скуп на тему 
„Социомедицински значај слип 
апнеа синдрома на ризичне про-
фесије“.
Прим.др Владо Батножић, ди-
ректор Завода, поздрављајући 
учеснике скупа истакао је да дуга 
традиција обавезује запослене у 
Заводу, да се квалитет пружања 
здравствених услуга и даље одр-
жава на највишем нивоу приме-
њујући најсавременија медицин-
ска достигнућа у пракси.
Стручни скуп радио је у три сеси-
је у којима су модератори били 
проф. Иван Копитовић, прим. др 
сци мед. Славко Јанковић и доц. 
др Миодраг Вукчевић.
О “Социомедицинском значају 
слип апнеа синрома на ризичне 
професије” говорио је проф Иван 
Копитовић, док је доц. др Мио-
драг Вукчевић објаснио “Зашто и 
како морамо лечити ОСАС”.
У оквиру друге сесије прим. др 
сци мед. Славко Јанковић, пре-
зентовао је рад на тему “Поре-
мећај понашања у РЕМ спавању 
и дегенеративне болести ЦНС”, а 
прим. др Зора Окиљевић говори-
ла је о “Оцени здравствене спо-
собности оболелих од слип апнеа 
синдрома и управљање мотор-
ним возилом - дилеме и изазови”.

У Заводу за здравстве-
ну заштиту радника 
„Железнице Србије“, 

у оквиру обележавања 130 го-
дина железничког здравства 
у Србији, 27. октобра органо-
зован је Национални курс 1. 
категорије „Компликације ди-
абетес меллитуса“. 

 Курс је радио у две сесије. 
У првој сесији модератори су 
били проф. др Слободан Антић 
из Клиничког центра у Нишу 
и проф.др Лепша Жорић, са 
Медицинског факултета При-
штина(седиште у Косовској 
Митровици), док је модератор 
друге сесије био проф.др Сло-

бодан Апостолоски.
У оквиру прве сесије гово-

рило се о : „Улози примарне 
здравствене заштите у пре-
венцији дијабетеса типа 2“ 
коју је изложила прим. др 
Десанка Вулетић, о „Терапи-
ји типа 2 дијабетес меллиту-
са- индивидуални приступ“, 
о коме је говорила прим. др 
Бранка Пејовић Ђурић, док 
је др Милош Јовановић пре-
зентовао тему „Лабораториј-
ско откривање хроничних 
компликација дијабетеса: ми-
кроалбуминурија“. Такође је 
било речи и о „Дијабетичној 
ретинопатији“ , као и о „ОРЛ 

обољењима и дијабетес- мел-
литуса- приказ случаја“ , о ко-
јима су говорили мр сци мед. 
Милан Стојичић и прим. др 
Љубомир Игњатовић.

Теме друге сесије односиле 
су се на: „Улогу инсулинске ре-
зистенције у исхемијској боле-
сти мозга" коју је изложио асс 
мр сци Милија Мијаиловић, 
о „ Каротидној болести и ди-
јабетесу меллитуса“ говорила 
је др сци мед. Гордана Ђурић, 
док је проф. др Слободан Апо-
столоски својим колегама 
презентовао тему „Комплика-
ције дијабетес меллитуса на 
периферном нервном систему 

и лечење“. Др сци Катарина 
Петровић говорила је о „Пси-
хичком профилу оболелих 
од дијабетеса“ , а мр сци мед. 
Саша Лукић о „Процени рад-
не способности оболелих са 

дијабетесом“.
 Након излагања тема кур-

са, уследила су питања и ди-
скусија. За учеснике курса је 
организована провера знања, 
решавање теста и оцењивање.
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Јубилеј у Заводу обележен и стручним скуповима


