Др Јованка Гомилановић,
специјалиста социјалне медицине
Директор Дома Здравља Лајковац

ПОШТОВАНИ ПРИЈАТЕЉИ,
Дозволите ми да Вас поздравим и зажелим добродошлицу У Дом здравља Лајковац.
Разлог нашег данашњег окупљања јесте значајан догаћај, како за Општину Лајковац, тако и за
Дом здравља Лајковац.
Окупили смо се једним лепим поводом ,а то је пуштање у рад модернизоване и адекватно
опремљене радиолошке службе Дома здравља Лајковац.Надам се да заједно делимо ту
радост данашњег догађања.
Дом здравља Лајковац у коме се сада налазимо почео је са радом 1978.године.Од те године у
свом саставу има радиолошку службу са постојећом опремом.
Временом је било потребно опремити и модернизовати ту служу на добробит како
корисника ,односно грађана ,тако и оних који раде у њој.
Напредком технике те модернизацијом технологије уопштено , долази до модернизације и
рентген апарата што је у овом случају урађено и у Дому здравља Лајковац.
Модернизација се састоји у увођењу дигитализације - ЦР система ,као и ПАКС информационог
систем а,те набавци апарата за мамографију .Захваљујући модернизацији и тај аналогни
мамографски апарат је дигитализован и стављен у пуну функцију.
Предности дигитализације рентген апарата су бројне и веома значајне
Ја ћу набројати само неке:

-еколошке-нема употребе влажне коморе са хемикалијама, смањена доза зрачења како за
пацијента тако и за особље које ту ради
-могућност трајног чувања слика – база података
-употреба филмова суве технологије/по потреби/
-бољи квалитет слике доприноси да је дијгностички поступак је краћи успешнији и
неупоредиво бољи
Предности Пакс информационог система су ,да се слика може проследити у све ординације
Дома Здравља, а електронским путем консултанту у било који већи здравствени центар.
Заслуге за све ово припадају Општини – оснивачу на челу са председником Живорадом
Бојичићем,као и његовим сарадницима који су сво време имали слух и жељу да се тај посао
уради ваљано и обезбедили су потребна средства за то.
Када говоримо о СИМЕНС МАМОГРАФУ типа НОВА 3000 – последњи актуелни миодел апарата,морам изразити огромну захвалност госп др Илији Трипковићу претходном директору
Здравственог центра Ваљево, као и садашњем директору госп.Др Добривоју Грујичићу који су
уз свесрдно ангажовање председника општине госп. Живорада Бојичића и госп.Владана
Чоловића директора дирекције за изградњу Лајковца нашли начин и склопили уговор о
пословно техничкој сарадњи и уступању МАМОГРАФА Дому здравља Лајковац.
Значај овог апарата је од непроцењиве вредности за целокупно становништво Општине
Лајковац и околних места ,а све у циљу раног откривања малигнома дојке као водећег у овој
групи болести.
Дом здравља је завршио едукацију кадрова за рад на мамографу, тако да је сада потпуно
спреман за рад у погледу кадра , простора и опреме ,како за превентивне прегледе у циљу
раног откривања карцинома дојке ,тако и дијагностичких процедура прегледа у жена са
почетним и узнапредовалим симптомима
Мислим да ће те се сложити са мном , да је опремљеност рентген службе Дома здравља
Лајковац на таквом нивоу , да јој могу позавидети и многи домови здравља .
Ово је још један доказ колико добра и коректна сарадња општине као оснивача Дома Здравља
и самог Дома Здравља, може да постигне добре резултате,а све на добробит целокупног
становништва општине Лајковац у погледу заштите здравља и лечења. Брига оснивача није
само у овом случју него и у низу других активности ,кроз разне програме, наравно заједно са
домом здравља.Овим активностима је брига о сопственом становништву општине као и
запосленим у здравственој установи односно Дому здравља подигнута на веома висок ниво.
Уверена сам да ће таква плодна сарадња трајати и у наредном периоду на корист и
задовољство осигураника Општине Лајковац
Захваљујем на пажњи

