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САРАДЊА ЗАВОДА И САВСКОГ ВЕНЦА

Изложба фотографија у 
општини

Изложбом фотографија “130 
година железничког здравства 
у Србији“ , која је 24. октобра 
отворена у свечаној сали оп-
штине Савски венац, започела 
је недеља обележавања трина-
ест деценија постојања Завода 
за здравствену заштиту радника 
,,Железница Србије“.
„Пролазећи кроз различите фазе 
развоја током своје дуге истори-
је, Завод за здравствену зашти-
ту радника железнице постао је 
данас једна од најквалитетнијих 
и најсавременијих медицинских 
установа у земљи, на коју се могу 
ослонити не само запослени на 
железници већ и остали грађани 
Србије – истакао је директор За-
вода проф.др Владо Батножић на 
отварању изложбе.
Посетиоце изложбе је поздравио 
и председник Скупштине општине 
Савски венац Немања Берић, који 
је истакао значај овог великог ју-
билеја железничког здравства.
На изложби у општине Савски 
венац било је изложено око четр-
десетак историјских фотографија 
на којима је приказан развој же-
лезничког здравства у Србији, а 
неке од њих потичу с краја 19. и 
почетка 20. века и до сада углав-
ном нису биле јавно приказиване.
Посетиоци су изложбу у Општини 
Савски венац могли да виде до 
28. Октобра.

ЗАВОД СА ЗАПОСЛЕНИМА ОБЕЛЕЖИО ЈУБИЛЕЈ

МЕДИЈА ЦЕНТАР „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУБИЛЕЈА

Медија центар „Железница Ср-
бије“ ад био је задужен  да за 
потребе Завода за здравстве-
ну заштиту радника Железница 
Србије реализује све организа-
ционе, промотивне и медијских 
активности  на обележавању 130 
година Завода и организованог 
железничког здравства у Србији.
Стручни тим Медија центра и За-
вода успешно је реализовао низ 
активности на обележавању ју-
билеја железничког здравства, 
међу којима и две свечане акаде-
мије, две изложбе, издавање мо-
нографије, снимање промотив-
ног филма и већи број медијских 
активности.

Поводом 
обеле-
жавања 

јубилеја Завода
за здравствену заштиту рад-
ника „Железнице Србије“- 130 
година железничког здрав-
ства , 25. октобра у великој 
сали пословне зграде у Нема-
њиној 6, организована је Све-
чана академија, посвећена за-
посленима у овој железничкој 
зрдавственој установи.

Тим поводом најуспешнијим 
здравственим радницима За-
вода додељене су Захвалнице 
за дугогодишњи успешан рад 
у овој здравственој уставови. 
Осим запослених Завода Свеча-
ности су присуствовали пред-
седник Скупштине „Зелезнице 
Србије“ ад Зоран Анђелковић и 
генерални директор Мирослав 
Стојчић, као и генерални ди-
ректори „Инфраструктуре“ Ду-
шан Гарибовић, „Србија Воза“ 
Југослав Јовић” и  „ Србија Кар-
га“ Мирољуб Јевтић.

Директор Завода примаријус 
др Владо Батножић подсетио 
је да 130 година здравстава на 
железници не би успело без 
помоћи и подршке њеног осни-
вача - Железнице Србије. Завод 
је током 13 деценија постојања 
и рада дао велики допринос 
у ослободилачким ратовима , 
као и у мирнодопском перио-
ду. Захваљујући преданом раду 
запослених Завод је данас по-
стао значајан дијагностички 
здравствени центар у Србији. 

- Значај, престиж и квалитет 
Завода  су главне одлике ове 
здравствене установе по који-
ма је она позната не само међу 
железничарима, већ и међу 
свим становницима Србије, 
истакао је генерални директор 

„Железница Србије“ ад Миро-
слав Стојчић честитајући запо-
сленима  овај значајни јубилеј. 
Он је запосленима у Заводу по-
ручио да трају још  дуго година 
заједно са железницом.

У име запослених Завода, 
обратио се један од награђених 
др Горан Поднар захваливши 
се на признањима и честита-
јући својим колегама велики 
јубилеј. Он је нагласио да успе-
шан рад Завода не би био могућ 
без ангажовања свих запосле-

них у овој здравственој устано-
ви.

Током свечане академије, го-
сти су имали прилику да погле-
дају кратки промотивни филм 
о развоју Завода , а у холу ис-
пред Велике сале постављена 
је изложба фотографија које 
представљају историју желе-
зничког здравства у Србији. 

Свечаност обележавања 
овог јубилеја употпунио је и 
хор културно - уметничког 
друшва „Бранко Цветковић“.

САВРЕМЕНА 
ОПРЕМА

Завод данас спада у нај-
модерније и најстручније 
здравствене установе при-
марне здравствене заштите, 
које максимално квалитет-
но, одговорно и ефикасно 
спроводе мере примарне и 
секундарне превенције бо-
лести, као и општемедицин-
ску заштиту железничара. 
Тако се у  Заводу обављају 
прегледи из: медицине рада, 
радиологије, офталмологи-
је, неурологије, психијатри-
је, оториноларингологије, 
хирургије, интерне медици-
не, гинекологије, медицине 
спорта, функционалне дија-
гностике, физикалне меди-
цине, дерматологије, сто-
матологије и других грана 
медицине.

Завод је, поред осталог, 
опремљен савременим апа-
ратима за рано откривање 
остеопорозе, ултразвучним 
апаратима за дијагностику 
обољења срца и ергоме-
тријском траком, апаратом 
за компјутеризовану пери-
метрију за испитивање вид-
ног поља, за спирометрију и 
пулсну оксиметрију, затим 
најсавременијим уређаји-
ма из области биохемијске 
и хематолошке лаборато-
ријске дијагностике, а од 
2004. године ради и Центар 
за магнетну резонанцу, који 
захваљујући јединственом 
апарату у читавом региону 
са јачином магнетног поља 
од три тесле, омогућава 
брзу и сигурну дијагностику.

СТРУЧНОСТ 
НАЈВРЕДНИЈА

Најзаслужнији за успехе - директор Батножић и руководство Завода
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Атракција - униформе железничког здравства 
из различитих историјских периода


