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ИСТОРИЈАТ
У предратном периоду у Србији један од највећих здравствених проблема 
представљали су болесници са туберкулозним обољењима. Године 1955. 
Извршно веће је донело одлуку о изградњи нове болнице за лечење туберкулозе 
костију дечије парализе, са капацитетом од 400 постеља. У одлуци је предложено
да се болница изгради на темељима започете зграде за санаторијум 
Председништва Владе ФНРЈ на Дедињу у Београду. Стручно руковођење 
Болници је поверено Медицинском факултету у Београду.

Према грађевинском пројекту, предвиђено је да зграда има 19.865м  и да буде 
подељена на седам болничких одељења. Операционе сале нису ни биле 
предвиђене према овом плану, с обзиром да се сматрало да ће се лечење обављати 
конзервативним методама. Решење о оснивању Болнице донело је Извршно веће 
1957. године. У том решењу дато је и званично име болнице: 
„Специјална болница за дечју парализу и коштано-зглобну туберкулозу.“ 
Постојећи пројекат је урађен према плановима архитекте С. Клиска, уз додатне 
измене ради прилагођавања намени објекта.

У међувремену су нова сазнања и могућности знатно изменили епидемиолошку 
ситуацију у свету и Србији, пре свега, захваљујући вакцинама за сузбијања 
дечије парализе, БСЖ вакцини, као и примени стрептомицина. Ове мере су 
смањиле нове епидемије дечије парализе и плућне туберкулозе. Управо из тих 
разлога, као и чињенице да је започета градња ишла у смеру рекреативне намене 
установе, требало је извршити измене на већ постојећим плановима. Тако је 
одлучено да будућа болница буде ортопедска институција. Први управник је 
именован 1958. и био је др Бранко Радуловић, асистент Клинике за ортопедску 
хирургију и трауматологију Медицинског факултета у Београду.

Планирано је да почетак рада болнице буде 1. jула 1961, а до тада се вредно 
радило на корекцијама постојећих планова, које је вршио архитекта Злоковић са 
својим тимом. Прихватио је и измену додатног спајања болничке и 
административне зграде уз доградњу 6 бетонских стубова и продужење тог 
простора према главном улазу у болницу, обезбедили простор за амфитеатар са 
око 150 места.

Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ је здравствена установа 
која под садашњим називом послује од 23.10.1997. године, а седиште је у 
Београду у Улици Михаила Аврамовића 28.

Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ је од 2012. године прва 
акредитована ортопедска установа у Србији, што је потврда да спроводи 
здравствену заштиту у складу са савременим медицинским достигнућима, 
стручним протоколима и да задовољава све професионалне стандарде.
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ДИРЕКТОРИ (1958-2016)
Проф. др Бранко Радуловић 
(1958-1980);
Проф. др Љубиша Јанковић 
(1980-1990);
Проф. др Слободан Славковић 
(1990-2000; 2009-2014);
Проф. др Зоран Благојевић 
(2000-2009);
Доц. др Зоран Башчаревић 
(од 2014. и даље)

ГЛАВНЕ СЕСТРЕ (1961-2016)
Љубица Балтић-Ћелић 
(1961-1980);
Олга Радоман (1980-1993);
Милена Игњатовић (1993-2000);
Снежана Пејновић (2000-2011);
Мира Пешић (2011-2014);
Јадранка Недић (2014-2015);
Снежана Блашковић (од 2015. и
даље)



ОД ОСНИВАЊА
УВОДНА РЕЧ

Поштовани читаоче,

             Пред Вама је први Водич (верзија 4) кроз Институт за ортопедско-хируршке болести “Бањица” , 
чија је основна мисија да Вас упозна са установом која има богату традицију. 

                     Ношен снагом ентузијаста и позитивном покретачком енергијом, Институт је свакодневно 
освајао нова знања и вештине, 

             прерастајући од дечије болнице конзервативног типа у познату ортопедско-хируршку 
институцију, највећу те врсте у овом делу Европе.

“Сви су радили, живели са неким еланом и све што је рађено , рађено је надахнуто и са великом одговорношћу, а 
изгледало је као рутина. Због тога и квалитет…” (Др Иван Ђорић) А квалитет није скуп, он је непроцењив. 
Увек отворена за нова схватања: прва болница са биоскопском салом, зоолошким вртом, базеном….., прва 

тотална протеза кука, први Илизаров..., прва коштана банка…, први ортопедски часопис Acta orthopaedica…, 
прва и једина са одељењем за хируршко лечење коштаних тумора…, прва и једина са 

Службом за неуро-ортопедијом…, прва и једина са Службом за обољења кичменог стуба доступна 
365 дана у години…, прва ортопедска акредитована установа….

Сматраћемо успехом ако смо на овај начин у правом светлу представили једну врхунску установу, 
наш и Ваш “други дом.”

                                                                                       Prim. dr sci Весна Николић

Данас ИОХБ “Бањица” обавља високоспецијализовану специјалистичко-консултативну 
и стационарну делатност у виду превенције, раног откривања, лечења и рехабилитације 
обољења и повреда локомоторног система и кичменог стуба, свих патологија и узраста, 

укључујући и комбиноване повреде. И такође, обавља образовну и научно-истраживачку 
делатност у складу са законом, као и издавачку делатност за сопствене потребе 

у складу са законом.

СТРУКТУРА
Сектор поликлиничке делатности:
Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања;
Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе;
Одељење за пријем пацијената упућених на болничко лечење.

Сектор стационарних делатности:
Служба за ортопедску онкологију;
Служба за општу ортопедију – Женско 1;
Служба за општу ортопедију – Женско 2;
Служба за општу ортопедију – Женско 3;
Служба за општу ортопедију – Мушко 1;
Служба за општу ортопедију – Мушко 2;
Служба за хирургију кичменог стуба;
Служба за реконструктивну ортопедију и коштано-зглобну 
инфекцију;
Служба за дечију ортопедију и трауматологију;
Служба за неуро-ортопедију;
Служба за коштано-зглобну трауматологију;
Служба за хирургију шаке, реконструктивну и пластичну хирургију;
Служба за хируршке интервенције – операциони блок;
Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију.

Сектор заједничких медицинских делатности:
Служба за физикалну медицину и рехабилитацију;
Одељење интернистичке, педијатријске и опште хируршке 
делатности;
Служба за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику;
Одељење за трансфузиологију;
Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека);
Одељење за научно-истраживачки рад и медицинску информатику.

Сектор немедицинских делатности:
Служба за правне и опште послове;
Служба за економско-финансијске послове;
Служба за техничке и друге сличне послове.

Укупан број запослених на неодређено 
време износи 772.

Посте  љни фонд: 520
Број операционих сала: 8

Годишњи број операција: 9-10 000
Број амбуланти: 17

PR активности Института обавља:
Одељење за научно-истраживачки рад

и медицинску информатику,
Одсек за праћење и унапређење

квалитета рада.

Е-mail: akreditacija@iohbb.edu.rs

Заштитник права осигураника
Михаила Аврамовића 28, сутерен,

соба 505
радним даном од 7:30 до 15:30 часова
011/6660-466 лок. 166, 064/8522-703

ОД ОСНИВАЊА
             Пред Вама је први Водич (верзија 4) кроз Институт за ортопедско-хируршке болести “Бањица” , 

чија је основна мисија да Вас упозна са установом која има богату традицију. 

   Институт је стекао статус прве 
 ортопедске акредитоване установе
2012. године - на период од 3 године
и 2015. године - на период од 7 година.



ДО ДАНАС...
                                                     Вредности
ПОСВЕЋЕНОСТ И БРИГА О ПАЦИЈЕНТУ - пружање услуга кориснику на најбољи 
могући начин уз поштовање свих његових права;
ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - пружање услуге на начин који не угрожава 
природно окружење у ком се налазимо;
СТРУЧНОСТ И ИЗВРСНОСТ - посебно се односи на квалитет пружених услуга јер 
имамо кадар који се континуирано едукује и способан је да усваја нове и унапређене 
методе лечења;
СТВАРАЊЕ ОСЕЋАЈА СИГУРНОСТИ - како за пацијенте, тако и за своје запослене.

КАДРОВИ

Конзилијуми:

Саркома конзилијум за
туморе

Конзилијум Службе за
хирургију кичменог 

стуба

Конзилијум за
остеопорозу и остале
метаболичке болести 

костију

Конзилијум за
превенцију дечије

остеопорозе и
метаболичка обољења

скелета

Поштујући личност детета које борави у нашој
установи, здравствено стање, ниво знања, али и

географско подручје и социјалну средину из
које долази, трудимо се да са сваким дететом
које борави дуже време у болници, наставимо
тамо где је стало у свом редовном школовању. 

Васпитно-образовни рад организује 
ОШ “Др Драган Херцог”.

1961. 2016.
Специјалиста ортопедске хирургије са трауматологијом
Специјалиста физикалне медицине
Специјалиста анестезиологије
Специјалиста пластичне хирургије
Специјалиста опште хирургије
Специјалиста интерне медицине
Специјалиста педијатрије
Специјалиста рендгенологије
Специјалиста микробиологије
Специјалиста трансфузиологије
Специјалиста неурологије
Стоматолог
Лекари на специјализацији
Клинички лекари
Фармацеут

Специјалиста биохемије
Социјални радник
Сестра-сарадник

УКУПНО МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА

8 55
2

1
1
1
1

27

1

40

95

8
14
5
2
5
2
2
2
2
1
1

30
2
1
2
2
1

    1

77

178 593

Медицинске сестре

Специјалиста фармације

378

1

МЕДИЦИНСКИ КАДАР

Остали (физиотерапеути, радни терапеути, санитарни 
лабораторијски, радиолошки и рендген техничари, 
трансфузиолошки техничари,фармацеутски техничари)

Стање кадрова на дан 05. маj 
2016. године 

Институт за ортопедско-хируршке болести “Бањица” 
основан је 1961. године. Његова укупна површина је 26.000m 
на једној локацији. Пружа терцијарну здравствену заштиту 

становништву на територији републике Србије, града Београда, 
општине Савски венац. На овој територији општине по попису 

из 2012. године живи 38.660 становника. Институт пружа
услуге секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
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УЈЕДИЊЕЊЕ АКРЕДИТОВАНИХ УСТАНОВА - у циљу достизања вишег квалитета 
здравствене заштите кроз дефинисање заједничких процедура, протокола ...



Misija

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica” je ustanova tercijarne zdravstvene 
zaštite koja pruža usluge iz domena ortopedske hirurgije i traumatologije uz 
kontinuirano unapređenje kvaliteta rada u skladu sa standardima bezbedne 

zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine.

Vizija

Institut teži da, na bazi dugogodišnjeg iskustva, zadrži vodeću poziciju u oblasti 
ortopedije i koštano-zglobne traumatologije, 

uz stvaranje osećaja sigurnosti za pacijente i zaposlene kroz 
dostizanje maksimalnog nivoa stručnosti i kvaliteta u pruženim 

uslugama i posvećenosti zahtevima korisnika. 

4

ИОХБ “БАЊИЦА”

Рођен је 8. јануара 1964. године у Приштини, где је завршио основну школу и гимназију. Медицински 
факултет је завршио у Приштини 1989. године са просечном оценом 9,24. Магистрирао је 1996. године 
у Београду на тему „Савремени приступ лечењу прогресивне ексцентраже потколенице код Блоунтове 
болести“. Докторску дисертацију је одбранио 2009. године на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду под насловом „Компаративна проспективна студија алумина-алумина и полиетилен-метал 
имплантата кука“. У звање асистента је први пут изабран 1998. године, а у звање доцента 2010. године. 

Члан је СЛД-а од 1990. године, а од 1994. и Удружења ортопеда и трауматолога Југославије, садашње 
Српске ортопедско-трауматолошке асоцијације. Члан је Надзорног одбора Српске 
ортопедско-трауматолошке асоцијације. Од 2012. секретар је Катедре за последипломску наставу из 
ортопедије са трауматологијом, као и председник Стручног тима за област артропластичне хирургије 
при Републичкој комисији за ортопедију Републике Србије.

Од 2014. године координатор је за област ортопедске хирургије Републике Србије и председник 
Републичке комисије за ортопедију Републике Србије.

Предавач је по позиву на многим домаћим и међународним скуповима и учесник у пројектима.

Од јуна 2014. године, решењем Владе Републике Србије именован је за вршиоца дужности директора 
Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“.

Doc. dr sc. med. Зоран Башчаревић
                             директор Института



СЕКТОР ПОЛИКЛИНИЧКЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Начелник:
Др Ненад Дакић

Главна сестра:
ВМС Данијела Јаковљевић

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ  
УРГЕНТНИХ СТАЊА:
•  Спровођење хитне службе у пријемним данима; 
•  Вођење медицинске картотеке и документације амбулантних и стационарних        
болесника – хитних   случајева; 
•  Обрада медицинских уверења и извештаја хитних случајева; 
 Спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних 
болесника-хитних случајева; 
•  Обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе 
јединице. 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- 
КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ: 
• Организовање радовне амбулантно поликлиничке службе конзилијарних 
прегледа пацијената; 
• Организовање консултативне и конзилијарне службе лекара других 
специјалности; 
• Спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних 
болесника; 
• Обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе 
јединице. 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА АМБУЛАНТНО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ПРЕГЛЕДЕ:
• Упис пацијената уз прописно оверен упут (за унутрашњост оверен од 
надлежног фонда);
• Провера личних података и упис пацијента у информациони систем;
• Спровођење пацијента до амбуланте за пријем  пацијената са листе чекања;
• Спровођење и организација пријема  пацијената на сва болничка одељења;
• Штампа евиденције пријема пацијената.

       Др Ненад Дакић, начелник Сектора       Др Ненад Дакић, начелник Сектора

• 
прегледа пацијената; 
• 
специјалности; 
• 
болесника; 
• 
јединице. 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА АМБУЛАНТНО-СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ  
УРГЕНТНИХ СТАЊА:
•  

• 
надлежног фонда);
• 
• 
• 
• 

•  
болесника – хитних   случајева; 
•  

болесника-хитних случајева; 
•  
јединице. 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- 
КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ: 



СЛУЖБА ЗА ОРТОПЕДСКУ
ОНКОЛОГИЈУ

Начелник:
Др Александар Ђорђевић

Главна сестра:
МС Радмила Станковић

Активности Службе:

Одељење се бави хируршким лечењем тумора и туморима сличних лезија 
коштано-зглобног система. Тумори могу бити порекла костију и других везивних 
ткива, бенигни или малигни. У оквиру реконструкције дефеката костију користе 
се различите биолошке методе (трансплантација), као и масивне ендопротезе.

Одељење је јединствено у земљи, али и у региону, тако да значајан сегмент рада 
чини лечење пацијената који долазе из околних земаља.

На Одељењу ради и Саркома конзилијум у чијем раду учествују лекари са 
Института за онкологију и радиологију Србије. Конзилијум је референтан за све 
онколошке центре у земљи.

Капацитет Службе: 21 постеља;
Рад у амбулантама: Среда 8.30-13.00 часова;
Саркома конзилијум: Четвртак 11.30 часова, предавање документације до 9.00 
часова истог дана;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова.

           Др Александар Ђорђевић, начелник Службе



СЛУЖБА ЗА ОПШТУ
ОРТОПЕДИЈУ - ЖЕНСКО I

Начелник:
Др Зоран Стефановић

Главна сестра:
ВМС Јадранка Недић

Активности Службе:

Одељење је намењено лечењу пацијената оболелих од дегенеративних обољења 
великих зглобова, пацијената са спортским повредама, траумом коштано-зглобног 
система, као и лечењу пацијената код којих постоје зглобне афекције настале као 
последица системских обољења.

Медицинске услуге које се примарно обављају подразумевају:
• Уградњу вештачких зглобова кука, колена и рамена (како примарним, тако 
и ревизионим имплантатима);
• Лечење свих врста прелома и њихових последица;
• Лечење инфекција које захватају коштано-скелетни систем;
• Артроскопске процедуре и интервенције на великим зглобовима, као и 
непосредну постоперативну (рану) рехабилитацију.

Капацитет Службе: 40 постеља;
Рад у амбулантама: Понедељак 08.30 - 13.00 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Оперативни дани: Уторак, среда, четвртак, петак, викенд (страни држављани).

            Др Зоран Стефановић, начелник Службе
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СЛУЖБА ЗА ОПШТУ
ОРТОПЕДИЈУ - ЖЕНСКО II

Начелник:
Doc. dr sc. med. Немања Славковић

Главна сестра: 
МС Сузана Максимовић 

Активности Службе:

Основна делатност одељења је дијагностика и неоперативно и оперативно лечење 
бројних ортопедских болести одраслих особа, али и повреда екстремитета, 
укључујући и спортски трауматизам. Највише смо оријентисани према хируршком 
лечењу дегенеративне болести великих зглобова (пре свега кука и колена), 
реинтервенцијама након већ уграђених вештачких зглобова и артроскопској 
хирургији великих зглобова, укључујући и реконструкције лигамената колена и 
стабилизације чашице. Бавимо се, у мањем обиму и ортопедском проблематиком 
рамена, скочног зглоба и стопала. 
Поред наведеног, бавимо се и лечењем инфекција коштано-зглобног система 
одраслих особа, посебно након уградње вештачких зглобова. 
Збрињавамо све акутне повреде и последице ранијих повреда горњих и доњих 
екстремитета одраслих особа.
Бавимо се и научно-истраживачким радом и анализирамо постигнуте резултате,  
учествујући и у едукацији студената Медицинског факултета у Београду, клиничких 
лекара и специјализаната ортопедије. На нашем одељењу раде три лекара сарадника 
и наставника Медицинског факултета у Београду што нас чини јединственом 
службом ИОХБ “Бањица“. 

Капацитет Службе: 38 кревета;
Рад у амбулантама: Понедељком 8.30-18.30 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15.00-16.00 часова, викендом и празницима 
14.00-16.00 часова;
Оперативни дани: Од уторка до петка, викенд (за странце).

            Doc. dr sc. med. Немања Славковић, начелник Службе            Doc. dr sc. med. Немања Славковић, начелник Службе

Бавимо се и научно-истраживачким радом и анализирамо постигнуте резултате,  
учествујући и у едукацији студената Медицинског факултета у Београду, клиничких 
лекара и специјализаната ортопедије. На нашем одељењу раде три лекара сарадника 
и наставника Медицинског факултета у Београду што нас чини јединственом 
службом ИОХБ “Бањица“. 

Капацитет Службе
Рад у амбулантама
Посете пацијентима:
14.00-16.00 часова;
Оперативни дани:

4

бројних ортопедских болести одраслих особа, али и повреда екстремитета, 
укључујући и спортски трауматизам. Највише смо оријентисани према хируршком 
лечењу дегенеративне болести великих зглобова (пре свега кука и колена), 
реинтервенцијама након већ уграђених вештачких зглобова и артроскопској 
хирургији великих зглобова, укључујући и реконструкције лигамената колена и 
стабилизације чашице. Бавимо се, у мањем обиму и ортопедском проблематиком 
рамена, скочног зглоба и стопала. 
Поред наведеног, бавимо се и лечењем инфекција коштано-зглобног система 
одраслих особа, посебно након уградње вештачких зглобова. 
Збрињавамо све акутне повреде и последице ранијих повреда горњих и доњих 
екстремитета одраслих особа.



СЛУЖБА ЗА ХИРУРГИЈУ
КИЧМЕНОГ СТУБА

Начелник Женског одељења:
Dr sc. med. Владимир Лалошевић

Главна сестра:
МС Горица Димитријевић

Активности Службе:

Служба за хирургију и лечење кичменог стуба Института “Бањица” је једина 
установа у Србији где се спроводи комплетно неоперативно и оперативно лечење 
деформитета кичменог стуба, дегенеративних стања кичменог стуба, повреда 
кичменог стуба као и спиналних тумора. Хоспитално се у Служби лечи више од 
1.600 пацијената годишње. У свакодневни рад Службе за хирургију кичменог 
стуба укључен су лекари специјалисти (неуролог, физијатар, интерниста, општи 
хирург, анестезиолог, педијатар).
Оперативне технике које се најчешће изводе по одређеним патологијама су:
• Деформације кичменог стуба;
• Дегенеративна кичма;
• Тумори;
• Траума;
• Друга патолошка стања.

Капацитет Службе: 75 постеља;
Рад у амбулантама: Петком 08.30-13.00 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Стална приправност: Служба за хитне случајеве повреда и обољења кичменог 
стуба дежурна је 24 часа 365 дана у години, тако да се у оптималном времену 
пацијенти збрињавају, и по потреби оперативно лече;
Главни конзилијум Службе: Понедељак 09.00 часова.

Начелник Мушког одељења:
Prim. dr sc. med. Александар Ћурчић

Посете пацијентима:
14-16.00 часова;
Стална приправност:
стуба дежурна је 24 часа 365 дана у години, тако да се у оптималном времену 
пацијенти збрињавају, и по потреби оперативно лече;
Главни конзилијум Службе:

Служба за хирургију и лечење кичменог стуба Института “Бањица” је једина 
установа у Србији где се спроводи комплетно неоперативно и оперативно лечење 
деформитета кичменог стуба, дегенеративних стања кичменог стуба, повреда 
кичменог стуба као и спиналних тумора. Хоспитално се у Служби лечи више од 

стуба укључен су лекари специјалисти (неуролог, физијатар, интерниста, општи 
хирург, анестезиолог, педијатар).
Оперативне технике које се најчешће изводе по одређеним патологијама су:



СЛУЖБА ЗА РЕКОНСТРУКТИВНУ
ОРТОПЕДИЈУ И

КОШТАНО-ЗГЛОБНУ ИНФЕКЦИЈУ
Начелник:
Проф. др Славко Томић

Главна сестра:
МС Снежана Илић

Активности Службе:

Кориговање деформитета дугих костију код деце и одраслих;
Регулација раста код деце и одраслих;
Корекције дужине екстремитета;
Лечење дефеката костију и коштаних тумора код деце и одраслих;
Ортопедско-трауматолошка патологија компликована хроничним 
остеомијелитисом;
Реконструктивни захвати на стопалу и шаци;
Свежи преломи код деце, одраслих и старих;
Компензација хроничне исхемије;
Лечење патологије великих зглобова.

Капацитет Службе: 42 постеље;
Рад у амбулантама: Среда 08.30-13.00 часова:
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Оперативни дани: Понедељак, среда, четвртак, викенд (страни држављани).

            Проф. др Славко Томић, начелник Службе
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СЛУЖБА ЗА ДЕЧИЈУ
ОРТОПЕДИЈУ И

ТРАУМАТОЛОГИЈУ
Начелник:
Др Војислав Алексић

Главна сестра:
ВМС Наталија Славковић

Активности Службе:

Служба за дечију ортопедију и трауматологију је специјализована за 
дијагностику, лечење и рану постоперативну рехабилитацију деце са 
конгениталним малформацијама и развојним деформитетима горњих и доњих 
екстремитета, као што су развојни поремећаји кука, аномалије зглоба колена, као 
и конгениталне аномалије стопала, као и скелетне дисплазије.
На Одељењу се спроводи лечење последица неуромишићних обољења, јувенилне 
остеохондрозе кука,  те акутне и хроничне епифизиолизе главе бутне кости. 
Такође се на Одељењу спроводи лечење акутних и хроничних повреда костију и 
зглобова, укључујући и артроскопску хирургију и тумора коштано-зглобног и 
мишићног система. Оперише се и велики број пацијената из земаља региона са 
повредама и обољењима коштано-мишићног система.
Захваљујући дугогодишњој сарадњи са предшколском установом “Чика Јова 
Змај” и основном школом “Др Драган Херцог” из Београда, предшколска деца су 
укључена у целодневни рад са васпитачима, а деца школског узраста имају 
организовану наставу на Одељењу.

Капацитет Службе: 42 постеље;
Рад у амбулантама: Четвртак 08.30-14.30 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Оперативни дани: Понедељак, уторак и петак, викенд (страни држављани).

            Др Војислав Алексић, начелник Службе            Др Војислав Алексић, начелник Службе



СЛУЖБА ЗА
НЕУРО-ОРТОПЕДИЈУ
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Активности Службе:

 Одељење је специјализовано за ортопедско лечење деформитета 
насталих као последица неуролошких обољења или стања односно последица 
неуромишићних болести као што су церебрална парализа, мијеломенингокела, 
дечија парализа (полиомијелитис), обстетрикална парализа брахијалног 
плексуса, стања спастичких одузетости екстремитета насталих услед лезија 
централног нервног система различитог порекла, перонеална мишићна 
атрофија, артрогрипоза, прогресивна мишћна дистрофија и друго. 

 Затим, са дугом и успешном традицијом спроводи се лечење 
конгениталних аномалија локомотроног система као што су развојни поремећај 
кука (конгенитално ишчашење и конгенитална дисплазија кука), конгенитална 
и рецидивантна сублуксација чашице, конгенитални еквиноварус, мететарзус 
варус и кавус стопала и друго. 

 На одељењу се са успехом лечи и јувенилна остеохондроза кука и 
хронична адолесцентна епифизиолиза главе бутне кости. Најзад, одељење се 
компетентно бави и лечењем повреда коштано-зглобног и мишићног система 
код деце и адолесцената, изузимајући повреде кичме. 

 Постоји дугогодишња успешна сарадња са Специјалном болницом за 
церебралну парализу и развојну неурологију из Београда, као и са 
рехабилитационим центром Бања Ковиљача. 

         Пацијенти су разврстани према узрасту и полу, и примају се до узраста од 
18 година. Изузетак чине неуроортопедски пацијенти са деформацијама на 
локомоторном систему, за које не постоји ограничење за пријем у погледу 
година старости. Теже хендикепирани пацијенти и мала деца се примају са 
пратиоцем (мајком).

           

Одељење у фази реконструкције.
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СЛУЖБА ЗА ОПШТУ
ОРТОПЕДИЈУ - МУШКО I

Начелник:
Klinički ass. mr sc. med. dr Владан Стевановић

Главна сестра:
ВМС Јасмина Симић

Активности Службе:

Сви чланови колектива су посвећени унапређењу и усавршавању знања у вези са 
третманом поремећаја и повреда мускулоскелетног система кроз усвајање 
базичних принципа науке и клиничка истраживања ортопедске проблематике. 
Лекари и особље Одељења су фокусирани на третман и негу пацијената из 
следећих субспецијалистичких области:

• Реконструктивна хирургија мускулоскелетне патологије одраслих;
• Алоартропластичне процедуре колена, кука и рамена;
• Спортска медицина;
• Хирургија рамена и лакта;
• Трауматологија мишићно-зглобног система;
• Физикална медицина и рехабилитација.

Пацијенти су под сталном контролом специјалисте физикалне медицине и 
рехабилитације и физиотерапеута који су у непосредној комуникацији са 
ортопедским хирурзима на Одељењу; у оквиру Дневне болнице Института 
“Бањица” се могу спровести одговарајући програми кинезитерапије и апаратурни 
модалитети рехабилитације.

Капацитет Службе: 44 постеље;
Рад у амбулантама: Уторак 08.30-14.00 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Оперативни дани: Понедељак, среда, четвртак, петак, викенд (страни 
држављани).

Клин. асист. mr sc. med. dr Владан Стевановић, начелник Службе

Активности Службе:

Сви чланови колектива су посвећени унапређењу и усавршавању знања у вези са 
третманом поремећаја и повреда мускулоскелетног система кроз усвајање третманом поремећаја и повреда мускулоскелетног система кроз усвајање 
базичних принципа науке и клиничка истраживања ортопедске проблематике. 
Лекари и особље Одељења су фокусирани на третман и негу пацијената из 
следећих субспецијалистичких области:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

третманом поремећаја и повреда мускулоскелетног система кроз усвајање 

Пацијенти су под сталном контролом специјалисте физикалне медицине и 
рехабилитације и физиотерапеута који су у непосредној комуникацији са 
ортопедским хирурзима на Одељењу; у оквиру Дневне болнице Института 
“Бањица” се могу спровести одговарајући програми кинезитерапије и апаратурни 
модалитети рехабилитације.

Капацитет Службе:
Рад у амбулантама: 

• 
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СЛУЖБА ЗА ОПШТУ
ОРТОПЕДИЈУ - МУШКО II

Начелник:
Mr sc. med. dr Огњен Вукадин

Главна сестра:
ВМС Драгана Милојевић

Помоћник директора:
Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић

Активности Службе:
Одељење је намењено за лечење дегенеративних обољења зглобова, спортских
повреда и коштано-зглобне трауме. Пацијенти се припремају за следеће 
операције:
Уградње тоталне ендопротезе кука;
Уградње тоталне ендопротезе колена;
Артроскопије колена, скочног зглоба, рамена и лакта;
Оперативно лечење нестабилности и повреда колена;
Оперативно лечење нестабилности и повреда меких ткива рамена;
Оперативне корекције деформитета;
Оперативно и неоперативно лечење коштано-зглобне трауме по савременим 
принципима.

Капацитет Службе: 44 постеље;
Рад у амбулантама: Уторак 08.30-13.00 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Оперативни дани: Понедељак, среда, четвртак, петак, и викендом (страни 
држављани).

             Mr sc. med. dr Огњен Вукадин, начелник Службе



СЛУЖБА ЗА ОПШТУ
ОРТОПЕДИЈУ - ЖЕНСКО III

Начелник:
Prim. mr sc. med. dr Борис Глушчевић

Главна сестра:
МС Ана Николић

15

Активности Службе:

Подручје рада: Доминантан део рада Одељења чини хируршко лечење обољења 
великих зглобова, укључујући биолошке и алоартропластичне хируршке 
процедуре на великим зглобовима. Већина доктора се бави хирургијом 
деформитета стопала и хируршким лечењем повреда локомоторног апарата код 
одраслих. Одељење има дуготрајно искуство у хируршком лечењу пацијената 
оболелих од реуматских болести. Један доктор се бави спортском медицином.

Методе лечења: Уградња вештачких зглобова кукова и колена чине доминантни 
део рада. Примењују се разноврсне технике у оперативном лечењу, а у сврху што 
квалитетније услуге. Ради се мини-инвазивна хирургија, а рађена је и навигациона 
хирургија колена. Такође се раде алоартропластичне процедуре и на рамену. 

Деформитети стопала се најчешће решавају ресекционим артропластикама и 
корективним остеотомијама. Преломи проксималног фемура се решавају 
остеосинтетским процедурама разноврсним материјалима укључујући гама клин, 
DHS, а код старијих уградњом субтоталних ендопротеза. Преломи фемура и тибије 
се углавном решавају применом интрамедуларне фиксације или спољашњим 
фиксаторима. Све чешће се код прелома примењују LCP плоче.

Капацитет Службе: 41 постеља;
Рад у амбулантама: Понедељак 08.30-12.30 часова и 12.30-18.00 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Оперативни дани: Уторак, среда, четвртак, петак, викенд (страни држављани).

        Prim. mr sc. med. dr Борис Глушчевић, начелник Службе



СЛУЖБА ЗА КОШТАНО-ЗГЛОБНУ
ТРАУМАТОЛОГИЈУ

Начелник:
 Др Предраг Тодоровић

Главна сестра:
 ВМС Мирјана Трбовић

16

Активности Службе:

Одељење је специјализовано за хируршко лечење и збрињавање пацијената са 
свежим повредама коштано-зглобног система горњих и доњих екстремитета и 
карлице, као и хируршка лечења секвела трауме.

Одељење се бави и оперативним лечењем дегенеративних обољења кука и колена, 
уградњом примарних ендопротеза кука и колена, као и ревизионих 
алоартропластика. 

Поред наведених патологија, специфичности и значајан сегмент активности 
заузима хирургија стопала. 

Прате се савремена достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације, и иста се примењује у 
свакодневној пракси. 

Капацитет Службе: 55 кревета; 
Рад у амбулантама: Среда 8.30 - 13.00 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15 – 16.00 часова, викендом и празницима 
14 – 16.00 часова;
Оперативни дани: Понедељак, уторак, петак и викенд (страни држављани).

            Др Предраг Тодоровић, начелник Службе            Др Предраг Тодоровић, начелник Службе

16

Поред наведених патологија, специфичности и значајан сегмент активности 
заузима хирургија стопала. 

Прате се савремена достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, 
трауматологије и ране постоперативне рехабилитације, и иста се примењује у 
свакодневној пракси. 

Капацитет Службе
Рад у амбулантамаРад у амбулантама
Посете пацијентима
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СЛУЖБА ЗА ХИРУРГИЈУ ШАКЕ,
РЕКОНСТРУКТИВНУ И 

ПЛАСТИЧНУ ХИРУРГИЈУ
Начелник:
Dr sc. med. Војислав Распоповић

Главна сестра:
МС Рада Боровић

Активности Службе:

Одељење је специјализовано за лечење стања из домена пластичне и 
реконструктивне хирургије, а посебно стања из области обољења, деформитета 
(стечених и урoђених), трауме и посттрауматских стања, као и тумора шаке. 

Такође, бавимо се и хирургијом периферних нерава и реконструкцијом дефеката 
меких ткива екстремитета.

У хируршком лечењу учествујемо у решавању стања која захтевају 
мултидисциплинарни приступ, као део тима (са ортопедима, физијатрима и општим 
хирурзима).

Капацитет Службе: 38 постеља;
Рад у амбулантама: Радним данима 08.30-14.00 часова;
Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 
14-16.00 часова;
Оперативни дани: Одређују се према потребама Одељења и према актуелним 
капацитетима Операционог блока.

            Dr sc. med. Војислав Распоповић, начелник Службе

17

ПЛАСТИЧНУ ХИРУРГИЈУ

Активности Службе:

Одељење је специјализовано за лечење стања из домена пластичне и 
реконструктивне хирургије, а посебно стања из области обољења, деформитета 
(стечених и урoђених), трауме и посттрауматских стања, као и тумора шаке. 

Такође, бавимо се и хирургијом периферних нерава и реконструкцијом дефеката 
меких ткива екстремитета.

У хируршком лечењу учествујемо у решавању стања која захтевају 



СЛУЖБА ФИЗИКАЛНЕ 
МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Начелник:
Prim. dr Сандра Вулевић-Фармер

Главни физиoтерапеут:
ВФТ Љиљана Илић

18

Активности Службе:

Рад  се заснива на организовању и примени савремене дијагностике и физикалне 
терапије за све екстерне и интерне пацијенте, којима је овај вид терапије потребан.
На oдељењу подразумева  рад лекара – специјалисте физикалне медицине и 
рехабилитације са физиотерапеутским тимом на превенцији компликација 
имобилизације, на примени  преоперативне и постоперативне рехабилитације и на 
рехабилитацији неоперативно лечених пацијената.
Наставак започете рехабилитације  за време хоспитализације, по отпусту 
пацијената, као и амбулантно лечених пацијената са повредама и обољењима 
локомоторног система  се спроводи  у оквиру Дневне болнице.
Терапијске медоте: кинезитерапија, термотерапија, механотерапија, 
електротерапија, сонотерапија, ласер, магнетна терапија, радна терапија, 
акупунктура  и  специјални програми кинезитерапије за децу са деформитетима 
кичменог стуба и грудног коша.

Рад у амбулантама: Сваки радни дан  08:00-14:00 часова. 
Специјалисти физикалне медицине и рехабилитације су чланови интерног 
Конзилијума за остеопорозу и Конзилијума за превенцију дечије остеопорозе и 
метаболичка обољења скелета. Спроводе дијагностичка испитивања у ЕМГ 
кабинету.

            Prim. dr Сандра Вулевић-Фармер, начелник Службе            Prim. dr Сандра Вулевић-Фармер, начелник Службе

Конзилијума за остеопорозу и Конзилијума за превенцију дечије остеопорозе и 
метаболичка обољења скелета. Спроводе дијагностичка испитивања у ЕМГ 
кабинету.
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Начелник:
Др Дејан Маринковић

Главна сестра: 
МС Снежана Јеремић

Активности Службе:
У склопу операционог блока ИОХБ „Бањица“ годишње се уради између 9.000 и 
10.000 хируршких захвата у 8 операционих сала. Еминентни кадар уз најсавреме-
нију опрему свакодневно изводи најкомплексније и најсавременије методе из об-
ласти ортопедије и трауматологије, као и пластичне и реконструктивне хирургије. 

У операционом блоку се изводе:
Операције уградње вештачког кука, колена, раменa;
Комплетна трауматолошка оператива, остеосинтезе свих прелома;
Артроскопије и лигаментопластике свих зглобова; 
Спинална хирургија; 
Дечија ортопедија и трауматологија; 
Тумори коштано-зглобног система;
Компликације настале услед повреде или након хируршких интервенција;
Реинтервенције свих врста из области ортопедије.

Операциони блок чине: 
Две операционе сале специјализоване су за операције тоталних и субтоталних 
ендопротеза са најсавременијим инструментаријумом и коморама за стално 
пречишћавање ваздуха што у сваком тренутку гарантује стерилне услове рада; 
Сала за артроскопије и лигаментопластике, такође са најсавременијом опремом 
и имплантатима;
Сала за хитне и мање хируршке интервенције и компликације;
Сала, специјализована за пластично-реконструктивну хирургију;
Три сале за комплетну ортопедско-трауматолошку хирургију коштано-зглобног 
система, где стављамо акценат и на хируршке интервенције на кичменом стубу.

 

СЛУЖБА ЗА ХИРУРШКЕ 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

(ОПЕРАЦИОНИ БЛОК)

Клин. асс. мр сци. мед. Борис Вукомановић, начелник Службе

19



СЛУЖБА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ,
РЕАНИМАТОЛОГИЈУ И

ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ
Начелник:
Prim. mr sc. med. dr Бранислав Томовић

20

Активности Службе:

Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију просечно у току 
године изведе између 8.500 и 9.500 анестезија. Од тога у регионалној анестезији 
(централни неуроаксијални блокови - спинал и перидурал, блокови нервних 
плексуса и периферних нерава) преко 70% анестезија.

Јединица интензивне неге има 21 кревет са најсавременијом опремом за 
мониторинг, негу и третман пацијената. У Јединици интензивне неге годишње се 
успешно лечи преко 6.500 оперисаних пацијената. 

Лекари и особље Службе анестезије успешно спроводе и терапију бола лежећих 
пацијената.

          Prim. mr sc. med. dr Бранислав Томовић, начелник Службе

Активности Службе:

Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију просечно у току 
године изведе између 8.500 и 9.500 анестезија. Од тога у регионалној анестезији 
(централни неуроаксијални блокови - спинал и перидурал, блокови нервних 

20

Начелник Одељења за интензивну терапију:
Др Весна Савић

Главна сестра Јединице интензивне неге:
ВМС Мира Пешић

Главни анестетичар:
МС Јелена Петровић
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СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ДЕЛАТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНИСТИЧКЕ,
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ И ОПШТЕ
ХИРУРШКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Начелник Сектора:
Prim. mr sc. med. dr Ненад Лујић

Начелник:
Др Милан Митровић
Начелник:
Др Милан Митровић

Активности Одељења:

• Обављање интернистичких прегледа пацијената, учешће у раду амбуланте и 
Конзилијума за остеопорозу, обављање ехокардиографских прегледа пацијената;
• Обављање педијатријских прегледа пацијената, учешће у раду амбуланте и 
Конзилијума за превенцију и лечење дечије остеопорозе и метаболичких болести 
скелета;
• Обављање прегледа пацијената, посебно из области абдоминалне и торакалне 
хирургије;
• Хитне хируршке интервенције, оперисање и асистирање ортопедима и пластичним 
хирурзима;
• Рад у амбуланти, чланство у конзилијарним тимовима;
• Обављање стоматолошких прегледа пацијената, рад на превенцији каријеса код 
деце и санирању последица каријеса код деце и одраслих;
• Обављање и других послова који по својој природи спадају у домен рада овог 
Одељења.      Др Милан Митровић, начелник Одељења     Др Милан Митровић, начелник Одељења

• Хитне хируршке интервенције, оперисање и асистирање ортопедима и пластичним 
хирурзима;
• Рад у амбуланти, чланство у конзилијарним тимовима;
• 
деце и санирању последица каријеса код деце и одраслих;
• 
Одељења.
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СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ,
РАДИОЛОШКУ И ДРУГУ

ДИЈАГНОСТИКУ
Начелник:
Dr sc. med. Радмила Ковачевић

Главни техничар:
ЛT Гордана Грбовић

Активности Службе:

Одељење је специјализовано за спровођење лабораторијских анализа на 
аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU400; 
Roshe, Cobas e411; Ilyte) који омогућавају рад анализа из свих области клиничке 
биохемије. Уз класичне анализе за праћење метаболизма основних параметара 
(шећера, масти, протеина, креатинина, урее, билирубина, итд.), ензима (AST, ALT, 
GGT, ALP; AMY, итд.), електролита, микроелемената, радимо и јединствене анализе 
из области имунохемије везане за хормоне, туморске маркере, срчане маркере, 
коштане маркере и маркере упалног процеса.
Комплетна крвна слика је један од најзначајнијих хематолошких рутинских 
лабораторијских тестова. Одређивање хематолошких параметара се изводи на 
аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.) 
који омогућавају добру диференцијацију при анализи крвне слике. Добра 
диференцијација је од непроцењиве важности јер пружа лекару велики број 
клинички значајних информација: за детекцију и праћење анемија, 
диференцијацију анемија, детекцију инфекција, алергија, системских 
хематолошких обољења и др. Мерење концентрације D-dimera је битан елемент у 
дијагностици дубоке венске тромбозе и плућне емболије.
У лабораторији се дневно обради око 400 узорака крви и других биолошких 
материјала болничких пацијената и око 40 узорака амбулантних пацијената. 
Амбулантним пацијентима се раде анализе за дијагностику остеопорозе и анализе 
за контролу терапије остеопорозе.

Радно време лабораторије: Лабораторија ради 24 часа. Узимање биолошког 
материјала за амбулантне пацијенте се врши од 08-9.30 часова, а издавање резултата 
09-17.00 часова.      Dr sc. med. Радмила Ковачевић, начелник Службе
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СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ,
РАДИОЛОШКУ И ДРУГУ

ДИЈАГНОСТИКУ
Начелник:
Др Соња Константиновић

Главни техничар:
ЛT Романа Цветојевић

Активности Службе:

Епидемиолошко-бактериолошка служба годишње прими и обради око 22.000 
микробиолошких узорака стационарних и амбулантних пацијената. Највећи број 
узорака чине брисеви рана (пунктати, ексудати), затим уринокултуре, брисеви 
грла и носа, хемокултуре, спутум/пулмонални секрет, копрокултуре, перианални 
отисци и брисеви, тест на токсин Clostridium difficile, култура на микобактерије, 
реуматске пробе (ASO и Waaler-Rose test). Уведени су и тестови на маркере 
трансмисивних болести (ЕLISA тестови и VDRL тест), за потребе коштане банке 
Института.

Служба врши и епидемиолошки надзор над целом болницом. У циљу превенције 
интрахоспиталних инфекција врши се контрола контаминације болничке средине 
узимањем брисева радних површина, прибора за јело, опреме и руку особља, као 
и контрола на клицоноштво. Врши се контрола стерилности материјала и процеса 
стерилизације у парним и сувим стерилизаторима. Такође, Служба организује 
уписивање и транспорт материјала за патохистолошке прегледе на Институту за 
патологију и организује и спроводи вакцинацију запослених против хепатитиса Б 
и сезонског грипа. 

Радно време Службе: Радним данима 07-19.00 часова, суботом 07-14.00 часова.

       Др Соња Константиновић, начелник Службе 

ДИЈАГНОСТИКУ

Активности Службе:

Епидемиолошко-бактериолошка служба годишње прими и обради око 22.000 
микробиолошких узорака стационарних и амбулантних пацијената. Највећи број 
узорака чине брисеви рана (пунктати, ексудати), затим уринокултуре, брисеви 
грла и носа, хемокултуре, спутум/пулмонални секрет, копрокултуре, перианални 
отисци и брисеви, тест на токсин Clostridium difficile, култура на микобактерије, 
реуматске пробе (ASO и Waaler-Rose test). Уведени су и тестови на маркере 
трансмисивних болести (ЕLISA тестови и VDRL тест), за потребе коштане банке 
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СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ,
РАДИОЛОШКУ И ДРУГУ

ДИЈАГНОСТИКУ
Начелник:
Др Јесенка Гребенаровић

Руководилац Ултразвучног кабинета:
Др Агница Петковић

Активности Радиолошког кабинета:
Основна делатност радиолошког кабинета су радиографије и радиоскопије 
коштано-зглобног система. Радиолошки кабинет се састоји из одељенског дела 
кабинета, амбулантног кабинета и скенер кабинета. Одељенски део кабинета обавља 
радиографије и радиоскопије одељенских пацијената, мерење коштане масе 
одељенских и амбулантних пацијената. Амбулантни део кабинета обавља 
радиографије амбулантних и хитних пацијената. Скенер кабинет обавља прегледе 
одељенских и амбулантних пацијената.

Радно време Кабинета:
Одељенски РТГ: Сваки радни дан 07-13.00 часова;
Амбулантни РТГ: Сваки радни дан 07-20.00 часова;
У данима хитне службе (понедељак/четвртак): 24 часа - хитни пацијенти;
Мерење коштане масе: Сваки радни дан 07-13.00 часова;
Скенер: Сваки радни дан 07-13.00 часова.

Активности Ултразвучног кабинета:
На ИОХБ “Бањица” је 1989. године уведена је ултразвучна дијагностика са 
примарним циљем систематског скрининга кукова код новорођенчади и одојчади, 
дијагностиковања и лечења ортопедско-трауматолошких акутних и хроничних 
стања коштано-зглобно, мишићно-тетивних лезија, као и дијагностиковања 
патологије тумора локомоторног система. ИОХБ “Бањица” је референтни центар 
дијагностике и едукативан центар за лекаре разних профила (ортопеде, педијатре, 
радиологе...), опредељене за ултразвучну дијагностику из области ортопедије и 
трауматологије. Данас се на ИОХБ “Бањица” годишње обави око 1500 прегледа 
кукова новорођенчади и одојчади, 300 прегледа ортопедско-трауматолошких стања, 
600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.                                                  

                                   др Агница Петковић, 

                                   руководилац УЗ кабинета

Главни радиолошки техничар:
VRöT Иван Бранковић

600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.                                                  600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.                                                  600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.
                                   др Агница Петковић, 

                                   руководилац УЗ кабинета
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коштано-зглобног система. Радиолошки кабинет се састоји из одељенског дела 
кабинета, амбулантног кабинета и скенер кабинета. Одељенски део кабинета обавља 
радиографије и радиоскопије одељенских пацијената, мерење коштане масе 
одељенских и амбулантних пацијената. Амбулантни део кабинета обавља 
радиографије амбулантних и хитних пацијената. Скенер кабинет обавља прегледе 
одељенских и амбулантних пацијената.

Радно време Кабинета:

На ИОХБ “Бањица” је 1989. године уведена је ултразвучна дијагностика са 
примарним циљем систематског скрининга кукова код новорођенчади и одојчади, 
дијагностиковања и лечења ортопедско-трауматолошких акутних и хроничних 
стања коштано-зглобно, мишићно-тетивних лезија, као и дијагностиковања 
патологије тумора локомоторног система. ИОХБ “Бањица” је референтни центар 
дијагностике и едукативан центар за лекаре разних профила (ортопеде, педијатре, 
радиологе...), опредељене за ултразвучну дијагностику из области ортопедије и 
трауматологије. Данас се на ИОХБ “Бањица” годишње обави око 1500 прегледа 
кукова новорођенчади и одојчади, 300 прегледа ортопедско-трауматолошких стања, 
600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.

Др Јесенка Гребенаровић, начелник Службе

Одељенски РТГ: Сваки радни дан 07-13.00 часова;
Амбулантни РТГ: Сваки радни дан 07-20.00 часова;
У данима хитне службе (понедељак/четвртак): 24 часа - хитни пацијенти;
Мерење коштане масе: Сваки радни дан 07-13.00 часова;
Скенер: Сваки радни дан 07-13.00 часова.

Активности Ултразвучног кабинета:
На ИОХБ “Бањица” је 1989. године уведена је ултразвучна дијагностика са На ИОХБ “Бањица” је 1989. године уведена је ултразвучна дијагностика са 
примарним циљем систематског скрининга кукова код новорођенчади и одојчади, 

600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије.



ДИЈАГНОСТИЧКЕ
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Начелник:
Prim. dr sc. med. Лепосава Сикимић

Главна сестра:
ВМС Славица Миловановић

.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ТРАНСФУЗИОЛОГИЈУ

Активности Одељења:
Одељење трансфузиологије је конципирано као Болничка банка крви. 
Делатности су:
• Снабдевање крвљу и дериватима крви за потребе хируршког оперативног  
програма;
• Извршење неопходних имунохематолошких испитивања крви пацијената;
• Извођење тестова подношљивости крви у оквиру припреме крви за трансфузију;
• Извођење програма аутологних трансфузија;
• Обављање тестова из области хемостазе;
• Контрола ефикасности примењене антикоагулантне терапије у склопу третмана 
одељенских болесника;
• Консултативна делатност из области трансфузиологије.

Одељење је надлежно за: 
• Рационалну  примену крви и продуката од  крви, као и за безбедно руковање крвљу 
и продуктима од крви.
• Администрирање у области  издавања  крви  и  крвних продуката у оквиру 
болничког информационог система, што подразумева и праћење и неочекиваних 
реакција  код пацијената у вези  са  трансфузијом крви и  крвних компонената, уз 
обавезу пријављивања свих посттрансфузијских реакција и даље испитивање по 
установљеним оперативним  процедурама.

Радно време Одељења: 
Трансфузиолошка делатност је распоређена по типу сменског рада за 
техничаре-трансфузисте у току 24 часа и 365 дана годишње. Специјалиста 
трансфузиолог је приправан 24 часа током 365 дана годишње.

      Prim. dr sc. med. Лепосава Сикимић, начелник Одељења       Prim. dr sc. med. Лепосава Сикимић, начелник Одељења 



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ

(БОЛНИЧКА АПОТЕКА)
Начелник:
Mr ph. Соња Димитријевић Ћосић

Активности Одељења:

• Квалитативни и квантитативни пријем лекова и медицинских средстава, као и 
складиштење истих;
• Издавање лекова са и ван листе лекова који се преписују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања;
• Издавање лекова под посебним режимом издавања (лекови са опојним дрогама и 
лекови ван листе лекова);
• Издавање медицинских средстава;
• Праћење спровођења утврђених терапијских протокола лечења;
• Пружање информација о лековима и медицинским средствима здравственим 
радницима;
• Консултације са здравственим радницима у вези са рационалним избором врсте, 
дозе, облика и начина апликације лека за пацијента;
• Праћење реакције пацијента на лек и пријава нежељених реакција на лек 
Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије;
• Консултације са здравственим радницима о правилној администрацији лека;
• Административна обрада података о потрошњи лекова и медицинских средстава 
на Институту по одељењима;
• Креирање политике рационалног коришћења лекова и медицинских средстава у 
сарадњи са другим здравственим радницима.

У сарадњи са Комисијом за лекове Института и Агенцијом за лекове и медицинска 
средства Републике Србије Одељење за фармацеутску здравствену делатност 
спроводи активности у области фармаковигиланце, које се односе на прикупљање 
пријава нежељених реакција на лек, као и других проблема у вези са леком, а у 
циљу праћења безбедности лекова.

           Mr ph. Соња Димитријевић Ћосић, начелник Одељења
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Помоћник директора за образовни и научно-истраживачки рад:
Клинички асист. mr sc. med. dr Владан Стевановић

Руководилац Одељења за научно-истраживачки рад и 
медицинску информатику:
Prim. dr sc. med. Весна Николић

Шеф Одсека за медицинску информатику:
Јелена Мијушковић
 

Активности Одељења:

Специјална ортопедско-хируршка болница је 1965. године регистрована као научна 
установа. Одељење за научно-истраживачки рад основано је 1. фебруара 1973. 
године, спајањем библиотеке и фотолабораторије, а избором др Милана Митровића 
за начелника. Од стране лекара Болнице септембра 1970. године покренут је први 
број часописа “Acta orthopaedica Iugoslavica.” На челу овог одељења у наредном 
периоду су били: др Здеслав Милинковић, др Бранко Сбутега, др Горан Чобељић и 
др Весна Николић (од јануара 2016).

Данас основна делатност Одељења је праћење свих научних и стручних састанака 
и скупова на којима се разматра проблематика везана за ортопедску хирургију, 
физикалну медицину и рехабилитацију, пластичну хирургију, општу хирургију, као 
и тематика везана за средњи медицински кадар. Одељење координише и рад 
Института и Медицинског факултета у Београду, посебно у домену стицања и 
реизбора научних звања (која нису директно везана за факултет). Једна од главнх 
делатности овог одељења је планирање и спровођење Континуиране медицинске 
едукације (КМЕ) медицинских радника са нижом, вишом и високом стручном 
спремом (медицинских сестара и техничара, лекара различитих специјалности и 
других медицинских радника и сарадника). Важан део активности одељења је 
праћење учешћа наших здравствених радника у пројектима и студијама које 
организују различите институције из земље и иностранства.
                                                                       Prim. dr sc. med. Весна Николић, руководилац Одељења

Сестра - сарадник за образовну делатност и КМЕ:
Снежана Пејновић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАУЧНО-
И МЕДИЦИНСКУ 
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и тематика везана за средњи медицински кадар. Одељење координише и рад 
Института и Медицинског факултета у Београду, посебно у домену стицања и 
реизбора научних звања (која нису директно везана за факултет). Једна од главнх 
делатности овог одељења је планирање и спровођење Континуиране медицинске 
едукације (КМЕ) медицинских радника са нижом, вишом и високом стручном 
спремом (медицинских сестара и техничара, лекара различитих специјалности и 
других медицинских радника и сарадника). Важан део активности одељења је других медицинских радника и сарадника). Важан део активности одељења је 

Активности Одељења:

Специјална ортопедско-хируршка болница је 1965. године регистрована као научна 
установа. Одељење за научно-истраживачки рад основано је 1. фебруара 1973. 
године, спајањем библиотеке и фотолабораторије, а избором др Милана Митровића 
за начелника. Од стране лекара Болнице септембра 1970. године покренут је први за начелника. Од стране лекара Болнице септембра 1970. године покренут је први 

Снежана Пејновић

Помоћник директора за образовни и научно-истраживачки рад:
Клинички асист. mr sc. med. dr Владан Стевановић

Руководилац Одељења за научно-истраживачки рад и 

Prim. dr sc. med. Весна Николић

Јелена Мијушковић

Сестра - сарадник за образовну делатност и КМЕ:
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ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 ИНФОРМАТИКУ
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nfonfo

Година 2015.

ОДСЕК ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА:
Одсек се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у сарадњи са 
Комисијом за унапређење квалитета рада. Ова активност се континуирано 
спроводи и од стране сестара и техничара задужених за рад на унапређењу и 
контроли квалитета здравствене заштите Установе, што уједно и представља 
основни задатак Одсека. Институт је стекао статус прве ортопедске акредитоване 
установе 2012. године (на период од 3 године) и 2015. године (на период од 7 
година), захваљујући несебичним залагањима чланова акредитованих тимова на 
челу са координатором Prim. dr sc. med. dr Весном Николић. Од децембра 2015. 
године сви запослени су у могућности да се информишу о интерним темама и 
дешавањима на Институту у електронском часопису “Институт инфо”.
                                                                     Prim. dr sc. med. Весна Николић, руководилац Одељења 

ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ИНФОРМАТИКУ:
Одсек је ангажован у увођењу једнинственог информационог система у Институт, 
чиме би комплетна документација везана за пацијенте (од амбулантног прегледа, 
евентуалних пријема, целокупног тока лечења, отпусне листе, као и свих 
контролних прегледа) била компјутеризована, а самим тим и лако доступна свима 
који су укључени у процес лечења. Регистар пацијената настао је на иницијативу 
лекара Института, чија је сврха прикупљање свих неопходних параметара о 
ортопедском лечењу у оквиру Установе. Одсек ради и на ревитализацији 
библиотеке са акцентом на компјутерски приступ писаним текстовима и на 
формирању видео-документације хируршких процедура из области којима се 
Институт бави, као и на редовном ажурирању сајта Института.
                                                               Јелена Мијушковић, шеф Одсека за медицинску информатику                                                               Јелена Мијушковић, шеф Одсека за медицинску информатику
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Тренутни састав Наставне базе чине следећи наставници и сарадници:
Prof. dr Зоран Благојевић - Руководилац Наставне базе
Prof. dr Славко Томић
Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић – Секретар Наставне базе
Doc. dr sc. med. Милан Апостоловић
Doc. dr sc. med. Немања Славковић – Секретар Катедре Ортопедије
Klinički ass. dr sc. med. Душко Спасовски
Klinički ass. mr sc. med. dr Борис Вукомановић
Klinički ass. mr sc. med dr Владан Стевановић
Светлана Игњатовић – Секретар за наставно-научну делатност

НАСТАВНА БАЗА
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Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ је наставна база 
Медицинског факултета у Београду. Наставни кадар чине два професора, три 
доцента, и три клиничка асистента који учествују у свим видовима наставе. Осим 
наставе из Хирургије, у оквиру Института одвија се настава из предмета: Основи 
клиничке праксе I и II, Прва помоћ, Изборна настава – Инегалитет екстремитета, 
и Настава на енглеском језику. Болница је и стална база за последипломску 
наставу, и у њој се изводи настава из Специјалистичких академских студија и 
двосеместралне наставе - Здравствена специјализација из Ортопедије са 
трауматологијом. Поред теоретских часова, у болници се одвијају свакодневно и 
практичне вежбе.
Посебан вид наставне активности представља перманентно усавршавање лекара 
из целе земље, који долазе у болницу да би обавили специјалистички стаж, или 
допунили своје знање из појединих поглавља ортопедске хирургије. У оквиру 
континуиране медицинске едукације, повремено се организују симпозијуми и 
стручни састанци из разних области и питања, која имају актуелни карактер, те на 
њима учествују лекари и изван установе. У болници се одржавају бројни састанци 
Секције за ортопедску хирургију и трaуматологију Српског лекарског друштва, те 
бројни контакти и инструкциона предавања са представницима фармацеутске 
индустрије, а посебно са представницима ортопедске и хируршке опреме, 
инструментаријума, и уређаја.
Осим тога, на ИОХБ „Бањица“ се спроводи и практична настава за ученике 
Медицинских школа, Високе спортске и здравствене школе струковних студија и 
Високе здравствене школе струковних студија.

            Светлана Игњатовић, секретар, библиотекар, преводилац
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Тренутни састав Наставне базе чине следећи наставници и сарадници:
Prof. dr Зоран Благојевић - Руководилац Наставне базе
Prof. dr Славко Томић
Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић – Секретар Наставне базе

инструментаријума, и уређаја.
Осим тога, на ИОХБ „Бањица“ се спроводи и практична настава за ученике 
Медицинских школа, Високе спортске и здравствене школе струковних студија и 
Високе здравствене школе струковних студија.

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић – Секретар Наставне базе
Doc. dr sc. med. Милан Апостоловић
Doc. dr sc. med. Немања Славковић – Секретар Катедре Ортопедије
Klinički ass. dr sc. med. Душко Спасовски
Klinički ass. mr sc. med. dr Борис Вукомановић
Klinički ass. mr sc. med dr Владан Стевановић
Светлана Игњатовић – Секретар за наставно-научну делатност

Prof. dr Славко Томић
Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић – Секретар Наставне базе



СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Начелник:
Душан Рајаковић, дипл. правник
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Активности Службе:
• Организовање комплетних правних и опптих послова, везаних за ефикасно 
функционисање здравствене установе;
• Послови заступања;
• Уговорни односи;
• Спровођење поступака јавних набавки;
• Послови референта за слободан приступ информацијама;
• Кореспонденција са Министарством здравља, РФЗО и другим органима и 
установама;
• Послови интерне контроле (служба интерних контролора); 
• Послови кадровске службе;
• Послови социјалног рада;
• Послови администрације, пријема поште и архибирања документације;
• Обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада 
организационе јединице;

            Душан Рајаковић, дипл. правник, начелник Службе



СЛУЖБА ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ
Начелник:
Владан Гајић, дипл. економиста

Активности Службе:
Послови везани за финансије здравствене установе;
Послови фактурисања;
Послови статистике;
Послови везани за основна средства;
Послови књиговодства;
Обрачун личних примања;
Благајна;
Послови контирања, билансирања и израде периодичних и завршних 
обрачуна;
Послови набавке и складиштења;
Обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице.
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            Владан Гајић, дипл. економиста, начелник Службе



СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ
И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник:
Александар Делић, дипл. машински инжењер 

Шеф Службе обезбеђења:
Војислав Трбовић

Служба за техничке и друге сличне послове се састоји од:
1. Техничке службе
2. Службе обезбеђења
3. Централне кухиње
4. Вешерај и шнајдерај
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Активности Службе:

Основна делатност Техничке службе јесте извођење радова одржавања и 
адаптација простора објеката Института. Радно време Службе је 07-15.00 часова.
Служба обезбеђења Института врши обезбеђивање покретне и непокретне 
имовине и живота пацијената и запослених, као и контролу приступа и 
ограничавање саобраћаја у кругу Института са циљем олакшавања функционисања 
истог. Радно време је 00-24 часа.
Централна кухиња спрема 3 оброка дневно за све лежеће пацијенте. Радно време 
централне кухиње је 06-19.00 часова.
Вешерај и шнајдерај су задужени за прање, пеглање и шивење веша, постељине и 
униформи. Радно време вешераја је 06-19.00 часова, суботом 06-14.00 часова.
Котларница обезбеђује зграду са водом и паром која се користи за кухињу, вешерај 
и загревање санитарне топле воде и грејање. Радно време котларнице је 00-24 часа 
од понедељка до недеље.
Возни парк превози и пацијенте као и запослене. Радно време возног парка је 
07-19.00 часова уторком, средом и петком, понедељком и четвртком од 00-24.00 
часа.
Активности везане за третман инфективног отпада тичу се уништавања 
медицинског инфективног отпада и обављају се 06-14.00 часова.
Техничка служба, вешерај и пеглаоница, котларница и возни парк су смештене у 
засебној згради, док се кухиња налази у склопу саме зграде болнице.

5. Котларница
6. Возни парк
7. Третман инфективног отпада

            Александар Делић, дипл. маш. инж, начелник Службе,
                              Војислав Трбовић, шеф Службе обезбеђења

Начелник:
Александар Делић, дипл. машински инжењер 

Шеф Службе обезбеђења:
Војислав Трбовић

Служба за техничке и друге сличне послове се састоји од:
1. Техничке службе
2. Службе обезбеђења
3. Централне кухиње

                              Војислав Трбовић, шеф Службе обезбеђења

централне кухиње је 06-19.00 часова.
Вешерај и шнајдерај су задужени за прање, пеглање и шивење веша, постељине и 
униформи. Радно време вешераја је 06-19.00 часова, суботом 06-14.00 часова.
Котларница обезбеђује зграду са водом и паром која се користи за кухињу, вешерај 
и загревање санитарне топле воде и грејање. Радно време котларнице је 00-24 часа 
од понедељка до недеље.
Возни парк превози и пацијенте као и запослене. Радно време возног парка је 
07-19.00 часова уторком, средом и петком, понедељком и четвртком од 00-24.00 07-19.00 часова уторком, средом и петком, понедељком и четвртком од 00-24.00 
часа.
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