вОјни ЛекАри у ТуТину

АкцијА вреднА пАжње
екипа из војне болнице ниш
пружала је медицинску
помоћ цивилним
осигураницима у
општини Тутин

М

едицинска екипа, коју су чинили потпуковник, примаријус др Небојша Божиновић,
интерниста, др Оливера Милосављевић, ендокринолог,
медицински техничари Јасмина Спасојевић и Весна Ћирић, те возач Дејан
Живковић из Војне болнице у Нишу,
обрели су се 12. августа у Тутину, на
основу наређења Управе за војно
здравство МО, како би прегледали, лечили и збрињавали цивилне осигуранике на територији те општине.
У реализацији добро осмишљеног
пројекта учествовало је више организација и појединаца и сви су дали свој
допринос, почев од команданта касарне у Новом Пазару, преко екипе Дома
здравља у Тутину, главног ендокринолога специјалне болнице „Меркур” из
Врњачке Бање до председника удружења „Сахар” Сеада Реча. Пројекат је
био и информативно покривен на телевизијским каналима Новог Пазара и
Тутина.
Војномедицинске посленике дочекали су представници градских
структура, руководства Удружења дијабетичара „Сахар” из Тутина и локално становништво, а дан по смештају
екипе Војне болнице Ниш у касарни
„Рифат Бурџевић Тршо” у Новом Пазару, 13. августа у 9.30 часова, започео
је њихов медицински рад на главном
градском тргу у Тутину.
Медицински део акције одвијао
се на три пункта, у импровизованим,
али добро осмишљеним условима (шаторима које је развила логистика касарне из Новог Пазара). На првом

пункту, пријемном, формирана је медицинска документација, мерена телесна
тежина и висина заинтересованих грађана, те одређиван ниво шећера у крви. На другом пункту, интернистичком,
прегледани су пацијенти са дијабетесом, хипертензијом и ангином пекторис, а на трећем ендокринолошки пацијенти.
Одзив је био изузетан, па је померен предвиђени термин – са 13 на 15
часова. Укупно је обављено 211 прегледа – 84 интернистичка и 127 ендокринолошких прегледа.
– Као искусни лекар, могу рећи да
одавно нисам видео такву топлину,
жар у очима и захвалност тих горштака што смо их посетили, питали за
здравље и предложили неке модалитете у лечењу њихових болести – рекао
је потпуковник примаријус др Небојша Божиновић, вођа тима.
По завршеној акцији потпуковник
др Божиновић и др Оливера Милосављевић, са председником Удружења
дијабетичара општине Тутин, одржали
су у Дому културе конференцију за
штампу која је имала за циљ подизање
опште здравствене културе локалног
становништва и промену стила живота
дијабетичара.
На скупу који су потом организатори приредили гостима закључено је
да је акција у потпуности успела, да је

број прегледаних пацијената био више
пута премашен у односу на очекивану
цифру, те да би овакве активности
требало планирати и у предстојећем
периоду.
Иако је санитетска екипа Војне
болнице Ниш имали много посла у Тутину, слободно време искористили су
за разгледање града и обилазак значајнијих грађевина исламске архитектуре
и културно-историјских знаменитости
у околини – посетили су Петрову цркву
у Новом Пазару, где су припадници лозе Немањића ударили темеље српској
државности, и манастир Црна река. ƒ
Н. БОЖИНОВИЋ

35

