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PRINCEZA KATARINA
URUČILA ULTRAZVUČNU OPREMU
INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

Za brže i efikasnije preglede
Prethodnih dana, princeza

Katarma

u pratnji Kati Cabe, ambasador-

Kanade u Srbiji, uručila je novu ultrazvučnu opremu Institutu za
onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Ova medicinska oprema

ke

vredna je 73.000 evra i obezbeđena je zahvaljujući humanitarnim organizacijama Lajflajn Kanada i Laji
flajn Njujork, čiji je pokrovitelj
prince7.a Katarina.
- Institut
za onkologiju i radiologiju je jedno od najvaProf. Radan Džodić,
žnijih mesta
Kati Čaba,
Kalarina, dr Mirjan
za dijagnosti-

ku

Nadrljanski

i lečenje u

drAna
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Beogradu.
Zato mora da
ima najbolju
i meni

humanitarnim

organizacijama Laj-

-

flajn Toronlo
Kanada i Lajflajn Njujork na
ovoj vrednoj donaciji i na nastavku njihovog
velikog truda u pružanju pomoći bolnicama u
Srbiji. Veoma

r*.

srećna što

f.

kim

zemlji i
koji nisu zaboravili svoju
otadžbinu. Volela bih da naja-

m

\

.

,

;

U

opremu,

i efikasniji.

Zahva-

uskoro

isporučiti

za genetsko testiranje
vaš Institut, radnu stani-

za pacijente Institutu za onkologijr
Vojvodine u Sremskoj Kamenici,

ul-

koja će, sigur-

kroz

donaciju fondacije

Niarchos

i;

Amerike, sa kojom već dugi niz godina sarađujemo - rekla je princeza

ti da dijagnostika i lečenje pacije-

budu brži

da ćemo

cu za mamograf u Kliničkom
centru Niš, koji smo donirali pre
nekoliko godina, kao i 8 monitora

na sam, olakšati rad lekarima i
medicinskim sestrama i omogućinata

vim

i opremu

raka za

je veoma drago što smo

trazvučnu

srcem koji zaista žele

da pomognu svojoj

opremu

doneli tako važnu i modernu

sam
u našoj di-

jaspori ima ljudi s veli-

i

Jovićević

medicinsku

ijujem
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ilitp

Princeza

Katarina

Karađorđe-

nceza Katarina.

-
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vić uručila je novu ultrazvučnu

Institut za onkologiju i ra-

opremu u vrednosti od 73.000

diologiju jedno je odnajvažni-

evra Institutu za onkologiju i ra-

jih mesta za dijagnostiku i le-

diologiju Srbije, u pratnji am-

čenje u Beogradu. Zato mora

basadorke

Kanade u Srbiji Ka-

da

ima

najbolju

medicinsku

ti Čabe.

opremu i meni je veoma

medicinska oprema
obezbeđena je zahvaljujući
humanitarnim organizacijama Lajflajn Kanada i Lajflajn

go

Njujork, čiji je pokrovitelj pri-

di veoma

Ova

drašto smo doneli tako važnu
i modernu ultrazvučnu opremu rekla je Katarina i podsetila da su prevencija i pregle-

-

važni.

M. B.
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Нова ултразвучна опрема

за онколошки институт
Принцеза

Катарина

садорке Канаде
ултразвучну

кологију

Превенција

опрема

вредна је

нову

у Београду.
73.000

Ова

евра.

и прегледи су веома важни, рекла

је принцеза Катарина,

ка,

амба-

уручила

опремулекарима Института за он-

и радиологију Србије

медицинска

била она

Кати Чабе,

у пратњи

у Србији, јуче је

супруга,

мора да се

истичући да свака жена,

сестра,

осећа

кћерка,

важном

мајка

или ба-

и да се брине о

свом здрављу. Проф. Радан Џодић, директор Института за онкологију и радиологију Србије, као

и целокупно медицинско особље Института, захвалили су на донацији

и пруженој подршци.
Фондација принцезе Катарине наставља да по-

маже болницама и систему здравствене заштиOvaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

те у Србији, а током прошле,
ром Србије, захваљујући

2018.

године,

ши-

фондацији, испоручена

је медицинска опрема вредна више од два
милиона евра и организоване многобројне едукације за лекаре, као и стручне посете
експерата

здравственим

институцијама

у Србији.

Р.Д.

