
ДОНАЦИЈА ГОРЊОМИЛАНОВАЧКЕ ПРИВРЕДЕ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

Болница богатија за лапароскопски стуб

За апарат вредан близу девет милиона динара
средства су обезбедиле компаније „Металац”,
Рудник и флотација „Рудник", „Таково", „ИГ
инвест", „Спектар" и „Тетра Пак"

Захваљујући донацији го-
рњомилановачке привреде,

Општа болница је набавила ла-
пароскопски стуб, који је јавности
презентован прошле недеље.
Реч је о 4К „Олимпусовом" апа-
рату последње генерације који
омогућава примену савремених

хируршких метода у лечењу
пацијената, вредном близудевет
милиона динара. Ово је други
апарат ове врсте у Србији (први
се налази у КБЦ Бежанијска
коса), а са њим се могу вршити

операције слепог црева, дебелог
црева, киле, као и друге опе-
рације у трбуху. Куповином одре-
ђених наставака, могуће је да се
раде и друге операције из обла-

сти урологије, ортопедије...

- Од Нове године почели смо
да се бавимо оперативним збри-
њавањем тумора дебелог црева

и тиме се уврстили у мали број
бопница у Србији које то раде на
лапароскопски начин, а не кла-
сичним оперативним захватом.
За тако озбиљне операције по-
требна је техника последње ге-
нерације и због тога смо се
обратили председнику компаније
„Металац" Драгољубу Вукадино-
вићу, који нам је изашао у сусрет
и анимирао друге донаторе.

Захвалност дугујемо и предсе-
днику општине, који нам је

обезбедио контакте са дире-
ктором „Контанго Г рупе", односно
руководством Рудника и флота-
ције „Рудник". „Металац" и „Рудн-
ик“ су два најзначајнија донатора,
а ту су још компанија „Таково", „ИГ

инвест" „Спектар", и „Тетра Пак“-

објаснио је в.д. директора Опште

болнице др Предраг Шутић.

Драгољуб Вукадиновић је на-
гласио да је „Металац" миланова-
чка, европска и светска компанија
која брине о добробити сугра-
ђана.

- Разговор са директором

болнице трајао је три минута и

тада сам рекао да ће „Металац"
обезбедити једну трећину новца,

а за остатак сам их посаветовао
да се обрате компанијама које су

моћне. Иначе, „Металац" је јако
одговорна компанија која издваја
милион евра годишње за разна

давања. Сваке године донирамо

нешто болници, лане је то било

за Службу гинекологије, претпро-
шле године за Дечје одељење, а
то између осталог радимо зато
што се овде лечи наших 2.160

радника, као и њихове породице
- додао је Вукадиновић, иниција-
тор ове акције.

Рудник и флотација „Рудник"
за лапароскопски стуб одвојио је

као и „Металац", трећину потре-
бних средстава.

- Наш буџет за донацију је
око 50 милиона динара, а ово је

највећа и износи три милиона.
Највише донирамо за школство,

културу, а мањи део за здра-

вство, и увек смо отворени за
сарадњу. Већина наших радника

користе услуге ове установе, тако
да ћемо увек бити ту за сличне
донације - рекао је генерални
директор Рудника и флотације
„Рудник" Ацо Илић.

Реконструкција
болнице на
пролеће

Како је истакао председник

општине Дејан Ковачевић, при-
вреда је носећи стуб општине, а

друштвено одговорне компаније
у нашем граду сходно могућно-
стима помажу готово све инсти-
туције.

- Милановачки хирурзи су
спремни да усвајају нове техно-
логије, да буду лидери у Србији
када су у питању неки нови за-
хвати. Пресрећан сам што смо
успели да организујемо овакве
операције у граду, што ћемо на-
правити добар договор са РФЗО-
ом, како би ушле на њихову
позитивну листу и биле доступне
свим нашим грађанима. Репу-
блика је одвојила милијарду и
250 милиона динара за компле-
тну реконструкцију Опште болни-

це. Јавна набавка за
реконструкцију биће расписана
ускоро, а у наредних два месеца
изабраћемо извођача радова. У

плану је било да радови почну
ове јесени, међутим, због техни-
чких проблема прва фаза радова
кренуће на пролеће - апостро-

фирао је он.

С. Марјановић Ровинац
Фото Информативна спужба

општине Г.Мшановац

Успела заједничка акција милановачке приереде
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