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АКТУЕЛНО

СЛУЖБА КУЋНЕ НЕГЕ У СОМБОРУ ПОСТОЈИ СКОРО ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ

РУКА СПАСА ЗА НАЈТЕЖЕ ПАЦИЈЕНТЕ
Начелница Службе кућне неге више пута је нагласила да  ▀
је за успешну бригу о пацијентима неопходан тимски рад
Уз недавно купљена возила, Кућној нези би добро  ▀
дошли и нови апарати

У оквиру сомборског Дома здравља 
“Др Ђорђе Лазић” већ готово че-

тири деценије функционише Служба за 
кућну негу и лечење, која је основана 
1981. године на иницијативу др Стојана 
Бербера. Тада је то била јединствена 
служба у држави, први пут је организо-
вано давање терапије и лечење од стране 
лекара и медицинских сестара у домови-
ма тешких болесника који нису у стању 
да оду до лекарских амбуланти. Данас 
овакве службе постоје у више градова 
у држави, организованих по сомбор-
ском моделу. Захваљујући преданом раду, 
кућна нега у нашем граду и даље успеш-
но функционише уз мање-веће промене 
у смислу организације.

БРИГА О ХИЉАДУ 
БОЛЕСНИКА

Центар службе се налази у скромној 
згради у дворишту Дома здравља у Мирној 
улици. Испред је мала цветна башта у којој 
је биста народног лекара и здравственог 
просветитеља др Милана Јовановића Ба-
тута, да подсећа на важност здравља и 
добробити људи.

Начелник Службе кућне неге и лечења 
је др Ђерђи Вамошер-Горетић, која већ 
20 година редовно посећује пацијенте у 
њиховим домовима.

- Сада имамо око хиљаду пацијената. 
Служба покрива град Сомбор и околне са-
лаше. У селима пацијенте према потреби 
обилазе лекари који раде у месним амбу-
лантама. Раније смо имали неговатељице, 
геронтодомаћице и социјалног радника, 
али су та радна места у међувремену 
укинута, град је организовао службу 
геронтодомаћина, који су преузели те за-
датке. У служби ради четири лекара и 12 
техничара, међу којима је и три физиоте-
рапеута - испричала је др Ђерђи Вамошер-
Горетић, начелница службе.

- Када сам почела да радим овде, било 
је предвиђено да један лекар има највише 
70 пацијената, јер се сматрало да само та-
ко пацијент може да добије оптималну 
скрб. У међувремену су се ствари проме-
ниле - каже др Вамошер-Горетић.

Простом математичком операцијом 
можемо да закључимо да на једног ле-
кара пада око 200-250 пацијената, што 
је како физички, тако и психички врло 
оптерећујуће. 

- Захваљујући изузетном залагању 
особља, успевамо да збринемо овај 
број пацијената. Дом здравља нам 
је обезбедио два нова возила - 
казала је др Вамошер-Горетић. Нови 
аутомобили купљени су средствима 
из буџета града, а још три су тада 
додељена другим службама Дома 
здравља, објаснила је др Емеше 
Ури, директорица Дома здравља 
„Др Ђорђе Лазић”.

- Развој Службе за кућну негу и 
лечење је један од наших приоритета 
у будућности, јер сматрамо да је то 
неопходно у Сомбору - казала је др 
Емеше Ури. 

 - Што се тиче опреме, добро 
би нам дошао нови ЕКГ-апарат. 
Садашњи ЕКГ је стар десет година, 
добили смо га као донацију, а и онај 
који је купио Дом здравља стар је већ 15 
година. Ти уређаји су стално на терену, 
много се користе и често се кваре - казала 
је др Вамошер-Горетић.

Дан пре закључења „Сомборских 
новина” и дан после разговора са др 
Вамошер-Горетић донео је и новост, па ће 
проблем са ЕКГ-апаратом бити решен.
- Расписали смо јавну набавку за 
куповину три нова ЕКГ-апарата, од којих 

ће један добити Служба кућне неге. 
Друга два намењена су амбулантама у 
улици Кнеза Милоша и у насељу Гоге - 
најавила је директорица Дома здравља 
др Емеше Ури.

БОРБА У СВИМ 
УСЛОВИМА

Право на кућну негу, имају непокретни 
и болесници у терминалној фази болести. 
У службу их упућују њихови изабрани 
лекари.

- На жалост, ми више од садашњег броја 
пацијената не можемо да опскрбимо, иако 
би било потребе. Дакле, не можемо да 
примимо све пацијенте, које нам изабрани 
лекари пошаљу. Постоје критеријуми 
на основу којих примамо пацијенте. О 

пријему пацијената одлучује стручни 
колегијум службе. Када сам пре 20 
година почела да радим овде пацијенти 
су нам били углавном кардиоваскуларни 
болесници, али сада је на жалост више 

малигних обољења. Наши лекари по позиву 
пацијента излазе на терен, обаве преглед, 
ординирају терапију. Сестре дају инјекције, 
инфузије, постављају уринарни катетер и 
превијају ране по налогу лекара - објаснила 
је др Ђерђи Вамошер-Горетић.

Има пацијената које особље кућне неге 
посећује свакодневно, али има и оних 
којима је посета лекара или техничара 
довољна тек једном или два пута месечно, 
а понекад и ређе.

- Треба разумети да ми нисмо хитна 
помоћ и да не можемо да стигнемо за 
пет или десет минута. Деси се да је лекар 
сатима на терену и нисмо у могућности 
да истог момента реагујемо када пацијент 
зове, јер са пријемном сестром нисмо 
повезани радио везом. Ускоро ће и то 
бити решено, јер би требало да добијемо 
службене мобилне телефоне - објаснила 
је др Вамошер-Горетић.

- На почетку радног дана се увек 
састајемо, вршимо координацију и 
расподелу посла. Желим да нагласим 
да овај посао могу да раде само они 
који су му предани. Ради се о веома 
тешким болесницима, чије су породице 
већ исрпљене и физички, и ментално, и 
материјално. Дакле, потпуно је другачије 
примати пацијенте у лекарској ординацији, 
а другачије је када одлазите у њихове 
домове. Овај посао носи много тешкоћа, да 
не говоримо о томе да морамо да стигнемо 
до наших пацијената и зими и лети, и по 
киши и по снегу. На жалост, појединци не 
цене наше напоре, па злоупотребљавају 
чињеницу да су наши пацијенти - казала 
је др Ђерђи Вамошер-Горетић.      

ФТ

Део екипе Службе кућне неге 

ПОКЛОН ЦРВЕНОГ КРСТА СОМБОРСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

ДОНАЦИЈА ЗА БОЉУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
У просторијама Служ-

бе хитне медицин-
ске помоћи у среду, 29. 
новембра Црвени крст 
Сомбор уручио је Дому 
здравља вредну помоћ у 
медицинској опреми.

- Захваљујући Црвеном 
крсту Србије имамо при-
лику да Дому здравља у 
Сомбору уручимо сетове 
за прву помоћ. Ова уста-
нова је наш вишегодишњи 
партнер у бројним про-
грамима које спроводи-
мо са младима у школама 
и са мигрантима у При-
хватном центру у Шика-

ри. Драго нам је што смо 
успели да издејствујемо 
да ова помоћ стигне у 
Сомбор. Вредност опре-
ме и материјала је око 
567 хиљада динара. Дом 
здравља је на овај начин 
добио специјални комплет 
за прву помоћ, аутомат-
ски дефибрилатор и два 
сета за прву помоћ - ка-
зала је Биљана Клипа, 
секретар Црвеног крста у 
Сомбору.

- Ова опрема нам много 
значи. Све што смо доби-
ли употребићемо на пра-
вом месту. Ово ћемо по-

делити између две службе 
које здравствену заштиту 
пружају на терену. Већи 
део опреме добиће Служба 
хитне медицинске помоћи, 

а остатак ће добити Служ-
ба кућне неге која брине 
о пацијентима на кућном 
лечењу, а обавља и те-
ренске послове пружања 

здравствене заштите. До-
били смо доста потрошног 
материјала, а кућна нега 
ће добити средства која до 
сада није имала - изјавила 
је др Емеше Ури, дирек-
торица Дома здравља “Др 

Ђорђе Лазић”.
Црвеном крсту се на 

помоћи захвалио и пред-
седник Скупштине гра-
да Сомбора др Зоран 
Парчетић.

ФТ

Биљана Клипа, др Зоран Парчетић и др Емеше Ури 

Донација Црвеног крста


