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С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

 

Данас су председник Републике Србије, Борис Тадић и министар здравља, проф. др Томица 

Милосављевић свечано отварили Национални ПЕТ центар, најсавременији центар за 

дијагностификовање и лечење малигних болести. 

 

За изградњу и опремање Националног ПЕТ центра, који ће бити смештен у Клиничком 

центру Србије, обезбеђено је око 5 милиона евра,  из средстава Буџета Републике Србије уз 

финансијску подршку Eurobank EFG кроз донацију од 1 милион евра. Донација Eurobank 

EFG представља део свеобухватног програма подршке друштвеној заједници у Србији под 

називом ''Инвестирамо у европске вредности'', у који је до сада донирано преко 3 милиона 

еура за пројекте подршке образовању, особама са инвалидитетом, здравству и заштити 

животне средине. 

Оснивање Националног ПЕТ центра део је стратешког плана Министарства здравља 

Републике Србије за опремање здравствених установа најсавременијом дијагностичком 

опремом у оквиру програма “Србија против рака”, које је покренуто на инцијативу 

стручњака, имајући у виду велики дијагностички потенцијал ПЕТ технике као и пораст 

учесталости малигних обољења код нас. 

Позитронска емисиона томографија (ПЕТ) је јединствена дијагностчка техника, која припада 

области нуклеарне медицине, помоћу које можемо да “видимо” и “меримо” најсуптилније 

метаболичке и друге процесе који се одвијају у ћелијама различитих ткива и органа.  

Очекивани резултати и предности Националног ПЕТ центра су брже успостављање прецизне 

дијагнозе и бољи резултати лечења тешких болести, смањење броја непотребно примењених 

хируршких и осталих терапијских процедура као резултат поузданости ПЕТ налаза. 

Захваљујући огромним дијагностичким потенцијалима ове технике, значајно се убрзава 

успостављање тачне дијагнозе најтежих болести и тиме доприноси правовременом и 

адекватном планирању лечења, прецизној процени резултата лечења, па самим тим и бољој 

прогнози болести. 

Свечаност поводом отварања Националног ПЕТ центра присуствовали су и директор 

Клиничког центра Србије, др Ђорђе Бајец, председник Извршног одбора Eurobank EFG, 

Philippos Karamanolis и директор Института за нуклеарну медицину, проф. др Владимир 

Обрадовић.  

 

 

 

 

 

 

 



 
           

                                                           
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

Број: службено 

Датум: 20.10.2009. 

Београд 

 

 

 

 

 

 

 
 

Еуробанк ЕФГ Група је европска банкарска организација чија укупна актива износи 84,5 милијарде евра (у 

првом кварталу 2009).  Група запошљава више од 23.000 људи и нуди своје производе и услуге кроз мрежу од 

преко 1.600 филијала и продајних места, као и алтернативних канала дистрибуције. 

 

Еуробанк ЕФГ Група присутна је у Грчкој, Бугарској, Србији, Румунији, Турској, Пољској, Украјини, Великој 

Британији,  Луксембургу и на Кипру. Чланица  је ЕФГ Групе, међународне банкарске групације присутне у више 

од 40 земаља. 

 

Више информација о Еуробанк ЕФГ може се наћи на интернет страници www.eurobank.gr  i www.eurobankefg.rs 

 

За додатне информације можете се обратити овлашћеној агенцији за односе са јавношћу, McCann Erickson 

Public Relations на телефон 011/2029-600, Контакт особа Ивана Павловић 063/345-329 

http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobankefg.rs/

