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Председник Покрајинске Владе Игор Мировић обишао је данас ангио салу у Општој болници у
Суботици, једној од три која је у протеклом периоду опремљена средствима покрајинског
буџета. Поред Суботице, ангио сале добили си и Зрењанин и Сомбор, а за набавку опреме и
образовање лекара и другог особља које ће управљати овим сложеним, најсавременијим
системом обезбеђено је укупно 190 милиона донара.

- Велико ми је задовољство што смо успели да урадимо оно што деценијама пре нас нико није
урадио, а што је велика потреба здравственог система Војводине - да обезбедимо стандард
који подразумева да на 300 хиљада становника имамо једну ангио салу, да становништво
буде заштићеније и сигурније, а најобученији лекари пруже ефикасну медицинску
интервеницију свим пацијентима који имају проблема са кардиоваскуларним болестима –
истакао је покрајински премијер Игор Мировић. - Ово је слика огромног улагања у
здравствени систем Војводине, у који је у последњих годину и по дана уложено више од 1,8
милијарди динара.
Мировић је подсетио да су у току радови на реконструкцији готово целе болнице у Панчеву, на
Специјалној психијатријској болници у Ковину, на појединим клиникама Клиничког центра
Војводине, док ће изградња нове зграде Хитне медицинске помоћи у Новом Саду бити
завршена почетком марта. На седници Покрајинске владе донесена одлука о набавци преко 20
возила за хитне помоћи широм мање развијених општина на подручју Војводине.
- За кратко време успели смо да напарвимо значајан рез у здравственом систему, да
обезбедимо квалитетнију здравствену заштиту и савременију дијагностику, да пробудимо
успаване токове, али још увек имамо много посла на том пољу – додао је Мировић и најавио
да ће заједничким снагама Покрајинске владе, локалне самоуправе и републичке Канцеларије
за јавна улагања, у суботичкој Општој болници поново бити пуштено у рад Одељење за плућне
болести, које је ван функције још од 2011. године. - Ужурбано радимо на припремању
пројектне документације за радове на другим одељењима на којима се није ммного улагало
од шездесетих година прошлог века.

По речима др Слободана Пушкара, директора Опште болнице, кардиоваскуларне болести и
акутни инфаркт миокарда представљају водећи узрок смртности. Пацијенти често нису могли у
року од два сата од настанка болова да стигну до ангио сале, него су често лечени
конзервативном терапијом, разбијањем тромба.
- Захваљујући напорима Покрајинске владе и локалне самоуправе који су препознали тај
проблем, сада ће пацијенти са кардиоваскуларним болестима бити лечени по највишим
светским стандрадима, имаће много краћи период хоспитализације и бржи процес опоравка,
мању инвалидност, док ће стопа смртности бити много мања – нагласио је Пушкар. - Већи број
ангио сала омогући ће и већи број дијагностичких прегледа, како би се болест открила и у
ранијој фази и третирала на лакши и ефикаснији начин. У сали се изводе компликоване
интервенције, од почетка септембра прошле године, када је сала пуштена у пробни рад,
урађено је више од 70 катетеризација, пацијенти су често животно угрожени и само добро
уигран тим може да изведе све како треба без компликација. Да би интервениције вршене 24
часа седам дана у недељи потребно нам је још четири лекара и медицинских техничара.
Градоначелник Богдан Лабан истакао је да је ово велики дан за Суботицу јер сада на адекватан
начин могу да се реше хитни случајеви и да спасу људски животи.
- Ово је јако важно за цео регион и сигуран сам да ћемо и у будуће, уз помоћ Покрајинске и
републичке Владе наставити са пројектима који су важни за наше грађане – изјавио је
градоначелник Лабан.

