
ОПШТА БОЛНИЦАУ ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ ДОБИЛА НАЈСАВРЕМЕНИЈИ ЛАПАРОСКОПСКИ АПАРАТ

ОД ПИШКДЕ ЗА
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
"Мешалац " и "Рудник" издвојили ио шри милиона динара

КОМПАНИЈЕ које по-
слују на територији
Горњег Миланов-

ца - "Металац", рудник
и флотација "Рудник",
"Спектар", "ИГ Инвест"

и "Свислајон - Таково" -

удруженим средствима су
овдашњој Општој болни-
ци купиле најсавременији
апарат за лапарскопске
операције.

- Осим унапређења рада
наше установе, моћи ће-
мо да пратимо европске и
светске трендове, а од по-
четка године минимално
инванзивно оперишемо

и туморе дебелог црева,
чиме може да се похвали
само мали број болница у
Србији - поносан је дирек-

тор поменуте медицинске
установе др Предраг Шу-
тић.

Задовољство не крије ни
први човек локалне само-
управе Дејан Ковачевић,
који је посредовао између
привредника и медицин-
ске установе, а сада се нада
да ће постићи договор са
РФЗО, па да ове операције
буду на такозваној пози-
тивној листи и бесплатне

за све житеље рудничко-та-
ковског краја.

У "Металцу”, када дођу
овакви захтеви, до дого-

вора и сарадње се долази
брзо.

- Не само по друштве-
ној одговорности, ми смо
светска компанија, па је и
разговор о учешћу у овој
хуманој мисији трајао бу-
квално три минута. Без
обзира на то што смо већ
годинама редован донатор

Опште болнице, за најно-
вији уређај смо обезбедили
трећину средстава - каже
председник "Металац гру-
пе" Драгољуб Вукадино-
вић.

И предузеће Рудник и
флотација "Рудник" је из-
двојило трећину потребног
новца, а генерални дирек-

тор Ацо Илић каже да их
посебно радује чињеница
да је лапароскоп који је
купљен за болницу у Гор-

њем Милановцу коштао
око девет милиона динара

и да исти такав, један од
најсавременијих у свету, у
Србији поседује још само
једна установа. ■ М. БОШЊАК
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