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Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге,

За по чи ње мо овај број са нај ак ту
ел ни јом и нај те жом те мом у прет
ход ном пе ри о ду, а сва ка ко ће мо се 
сло жи ти са до брим ис хо дом. 

Пи са ти о но вом ко ро на ви ру су 
на зна чи са мо при ка зи ва ти бро
је ве за ра же них осо ба, умр лих или 
оздра вље них, те осо ба у са мо и зо
ла ци ји, то зна чи пи са ти о сви ма 
они ма ко ји пре да но и од го вор но 

ра де свој по сао у дру га чи јим окол но сти ма од оних 
на ко је смо на ви кли. 

Мо жда је би ло не до ста та ка, не прав ди пре ма док то
ри ма, ad hoc не спрем но сти, али на кра ју епи де ми је, 
за са да има мно го до брих ис хо да. 

По себ но бих апо стро фи ра ла све здрав стве не рад ни ке, 
сво је ко ле ги ни це и ко ле ге, јер су има ли из у зе тан за да
так, те им упу ћу јем за хвал ност за све оно што чи не за 
спас и очу ва ње људ ских жи во та, јер од њи хо вог ра да, 
уз ма ло сре ће ко ја је увек по треб на, за ви си и ис ход за 
сва ко га од нас, али и за це ло куп но дру штво.

Ипак ка да је нај те же, увек се ра чу на на нас и сва ка
ко смо по ка за ли да смо си гу ран осло нац дру штва.

Мо лим све док то ре, ко ји има ју сво ја ис ку ства и же
ле да их пре не су сви ма на ма, да то учи не у на ред
ном пе ри о ду.

Упо зна ће те се са ак тив но сти ма Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је за вре ме пан де ми је CO VID 19 и од лу ком скуп
шти не ЛКС о сред стви ма ко ја су опре де ље на за до
на ци је уста но ва ма и Вла ди РС за на бав ку те сто ва и 
дру ге опре ме по треб не за бор бу про тив CO VID 19, као 
и фи нан сиј ска сред ства на ме ње на за ди рект ну по др
шку ле ка ри ма и њи хо вим по ро ди ца ма. 

На ше уоби ча је не ак тив но сти от пра ти ће те кроз об
ра ду те ма из прет ход ног пе ри о да, из ве штај са тре ћег 
фо ру ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је, о нор ма ма из вр ше
ња и ин фор ма ци о ним си сте ми ма у здрав ству о ко ји
ма су го во ри ли пред став ни ци до ма ћих ин сти ту ци ја 
и го сти из зе ма ља ре ги о на.

Под се ти ће мо се про пи са ко ји ди рект но или ин ди
рект но ути чу на пра ва па ци је на та и ка ко се мо гу за
шти ти ти здрав стве ни рад ни ци.

Из ра жа вам ду бо ку за хвал ност свим док то ри ма. Же
лим вам до бро здра вље.

С по што ва њем,
Др Јасмина Павловић
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О
д го вор ним, ра ци о нал ним 
и еко но мич ним по сло ва
њем у прет ход ним го ди
на ма, Ле кар ска ко мо ра 

Ср би је би ла је у мо гућ но сти да 
у тре нут ку ве ли ког иза зо ва пред 
ко јим се на ше здрав ство на шло, 
по мог не ко ле га ма и дру штву. 

Од лу ком Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, опре де ље на су 
сред ства за до на ци ју и по моћ у 
бор би про тив CO VID 19 у ви си ни 
од 46.455.000 ди на ра.

Сред ства су на ме ње на здрав
стве ним уста но ва ма у Ср би ји, 
про пор ци о нал но бро ју за по сле
них ле ка ра, за шта је, пре ма еви
ден ци ји о бро ју за по сле них ле
ка ра у Ср би ји ко јом рас по ла же 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је, из дво је
но 31.455.000 ди на ра. Сред ства се 
до ни ра ју ди рект но здрав стве ним 
уста но ва ма пре ко ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра са ци љем да 
се ле ка ри ма обез бе ди нео п ход на 
лич на за штит на опре ма.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је упла
ти ла је и 15 ми ли о на ди на ра на 
по се бан на мен ски ра чун Вла де РС 
за на бав ку те сто ва и дру ге опре
ме за бор бу про тив CO VID 19 за 
ле ка ре у ви ду до на ци је.

При вре ме ним бол ни ца ма у 
Бе о гра ду (Са јам), Ни шу (Ча ир) 
и Но вом Са ду (Са јам) опре де љен 
је из нос од по 100.000 ди на ра за 
сва ку при вре ме ну бол ни цу, као 

по мо ћ за на бав ку по треб не опре
ме и сред ста ва.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је обез
бе ди ла је и фи нан сиј ска сред ства 
за ди рект ну по др шку ле ка ри ма 
и њи хо вим по ро ди ца ма. 

Свим ле ка ри ма, на шим чла но
ви ма, ко ји су обо ле ли и хо спи та
ли зо ва ни због ин фек ци је CO VID 
19, пре ко ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра би ће ис пла ће на јед но крат
на до на ци ја у из но су од 30.000 
ди на ра.

Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је до не ла је и по себ ну од
лу ку о ис пла ти јед но крат не до

на ци је по ро ди ци ле ка ра, пре
ми ну лог од по сле ди ца бо ле сти 
иза зва не CO VID 19, у ви си ни од 
100.000 ди на ра, са ра чу на ре ги о
нал не ле кар ске ко мо ре, у ко ју је 
ле кар упи сан.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је по
но сна на из у зет ну по све ће ност 
и пре да ност ко ју су сви ле ка ри 
уло жили ра де ћи свој по сао и што 
смо по ка за ли да је ле кар ска про
фе си ја у Ср би ји на ви си ни за дат
ка увек ка да је нај те же и да на ши 
гра ђа ни увек мо гу да ра чу на ју на 
нас ка да им је по треб но. //

ФИНаНСИЈСКа ПОМОћ 
За ЛеКаРе У БОРБИ 
ПРОТИВ COVID 19
// ОД ЛУ КОМ СКУП шТИ Не Ле КаР СКе КО МО Ре СР БИ Је, 
ОПРе Де Ље На СУ СРеД СТВа За ДО На цИ ЈУ И ПО МОћ У БОР БИ 
ПРО ТИВ CO VID 19 У ВИ СИ НИ ОД 46.455.000 ДИ На Ра //

П
о след ња два ме се ца би ла су из у зет но 
иза зов на за на шу про фе си ју и Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је је на пор но ра ди ла на то
ме да пру жи мак си мал ну по др шку 

ко ле га ма. Нај ве ћи део оно га на че му смо 
би ли ан га жо ва ни и у шта смо ула га ли 
сред ства у том пе ри о ду, би ло је за сно
ва но на оче ки ва њи ма и зах те ви ма 
ко је су лекари ис ка за ли кроз ан ке ту 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ја је ура
ђе на то ком мар та ме се ца. 

Чи ни се да је нај те жи пе ри од про
шао, али не без по сле ди ца по здрав
стве не рад ни ке ко ји су би ли из ло же ни 
нај ве ћем ри зи ку то ком пан де ми је ви ру
са CO VID 19. Не ки од на ших ко ле га из гу би ли 
су бор бу са овим ви ру сом, а мно ги су про ла зи ли 
кроз емо тив не и лич не кри зе су о че ни са те шко ћа
ма у про фе си о нал ном ра ду. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је за то и у ма ју спро ве
ла још јед ну ан ке ту ме ђу сво јим чла но ви ма, ка ко 
би смо има ли што бо љи увид о ути ца ју епи де ми је 

ко ро на ви ру са на на шу про фе си ју, као и по
врат ну ин фор ма ци ју о ста во ви ма ле ка ра о 

ефек ти ма др жав них ме ра и пред у зе тих 
ак тив но сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је у 
про те клом пе ри о ду. 

За хва љу је мо се свим ле ка ри ма на 
из дво је ном вре ме ну за ан ке те ЛКС и 
по мо ћи да до ђе мо до пра во вре ме них 
и тач них ин фор ма ци ја ко је су нам по

мо гле да усме ри мо сво је ак тив но сти, 
пр вен стве но ка то ме да ле ка ри ма бу де 

обез бе ђе на нео п ход на лич на за штит на 
опре ма, фи нан сиј ска по др шка, олак шан до

ла зак до до ку ме на та, као и пра во вре ме не и тач не 
ин фор ма ци је.

Комора за своје чланове Комора за своје чланове

активности Лекарске 
коморе Србије за време 

пандемије COVID 19

Конкретне активности ЛКС од почетка избијања 
епидемије COVID 19 у Србији биле су:

•  Помоћ за лекара који је оболео и хоспитализован је због COVID 19
•  Помоћ породици преминулог колеге 
•  Помоћ Влади РС за набавку тестова за COVID 19 за тестирање лекара и остале опреме 
•  Помоћ здравственим установама за набавку опреме за лекаре 
•  Објављивали смо ажурно нове протоколе Батута и препоруке Медицинског факултета
•  Посветили смо страницу на сајту ЛКС преминулим колегама – In memoriam
•  Започели смо евидентирање колега који су били ангажовани 

у COVID болницама и амбулантама
•  Кроз гостовање у медијима и саопштења за јавност залагали смо се за интересе 

лекарске професије
•  Урадили смо дизајн постера за даљу дистрибуцију који садрже препоруке 

за правилно понашање током трајања епидемије
•  Омогућили смо колегама онлине упис у регистар ЛКС и онлине издавање лиценце
•  Продужено је важење лиценце свима којима је истекла током ванредног стања
•  Осигурали смо све лекаре од професионалне одговорности
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Л
е кар ска ко мо ра Ср би је је, по узо ру на 
ле кар ске ко мо ре из зе ма ља ре ги о на то
ком епи де ми је ко ро на ви ру са, спро ве ла у 
мар ту крат ку ано ним ну ан ке ту ка ко би, 

кроз од го во ре лекара, мо гла бо ље да пра ти си ту
а ци ју на те ре ну, са зна где су про бле ми и ка че му 
да усме ри сво је ак тив но сти, ка ко би на нај бо љи 
на чин по мо гла сво јим чла но ви ма.

До по не дељ ка, 30. мар та сти гла су 2.283 од го во ра. 
Ле ка ри ко ји су по пу ни ли ан ке ту у нај ве ћем бро ју 
за по сле ни су у др жав ном сек то ру (77,3 од сто), 15,1 
од сто ле ка ра је из при ват
ног здрав стве ног сек то ра, 
а 7,6 од сто ле ка ра ко ји су 
по пу ни ли ан ке ту је без 
рад ног ан га жо ва ња.

Пр ви ре зул та ти ан ке
те по ка зу ју да је то ком 3. 
не де ље од по чет ка епи де
ми је ко ро на ви ру са у Ср би
ји, 77,1 од сто ан ке ти ра них 
ле ка ра сво је здрав стве
но ста ње оце ни ло као до
бро, од но сно вр ло до бро 
(графикон 1).

Ме ђу тим, ЛКС би же ле ла 
да скре не па жњу на пси хо
ло шко ста ње ле ка ра то ком епи де ми је, с об зи ром на 
то да је го то во 30 од сто ле ка ра оце ни ло да се осе ћа 
ло ше, од но сно ве о ма ло ше (графикон 2). 

За то сма тра мо да је од из у зет ног зна ча ја да се у 
окви ру здрав стве них уста но ва обез бе ди пси хо ло
шка по др шка ко ле га ма.

Као од го вор на пи та ње „Че га се нај ви ше пла
ши те“ нај ве ћи про це нат ле ка ра од го во рио је да 
се пла ши да ље еска ла ци је бо ле сти и на глог ско ка 
у бро ју за ра же них, па ни ке и нео д го вор ног по на
ша ња по је ди на ца у дру штву. Ле ка ри су ис ка за ли 
страх и од то га, да ће, уко ли ко се са ми за ра зе, из
ло жи ти ри зи ку сво је бли жње.

До ступ ност лич не за штит не опре ме то ком мар та 
ме се ца су ле ка ри оце ни ли углав ном као за до во ља
ва ју ћу, из ра жа ва ју ћи при том по тре бу за обез бе ђи
ва њем ре дов ног те сти ра ња здрав стве них рад ни ка 
и ре дов ног снаб де ва ња но вом ЛЗО. За то је Ле кар

ска коморa Ср би је од лу чи ла да до ни ра фи нан сиј
ска сред ства здрав стве ним уста но ва ма и Вла ди 
Ср би је, ка ко би смо до при не ли што ефи ка сни јем 
снаб де ва њу здрав стве них уста но ва до дат ном ЛЗО 
и те сто ви ма. 

Та ко ђе, ве ћи на ле ка ра оце ни ла је из ло же ност ко
ро на ви ру су на рад ном ме сту као сред њу (32,7 од
сто), док 41,3 од сто ле ка ра оце њу је ту из ло же ност 
као ви со ку или ве о ма ви со ку (гра фи кон 3).

Са дру ге стра не, из ло же ност ри зи ку у кућ ном 
окру же њу ле ка ри су оце ни ли у нај ве ћем про цен

ту као ни ску (84,7 од сто). 
Због из ло же но сти ко ро на
ви ру су, пре ма ре зул та ти
ма ан ке те, у том тре нут ку 
се на ла зи ло или је већ би
ло у са мо и зо ла ци ји девет 
од сто ле ка ра.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
скре ће па жњу и на по да так 
да је чак 34,7 од сто ле ка ра 
озна чи ло у том тре нут ку 
да не зна где ће ра ди ти 
у на ред них 10 да на, што 
ука зу је на по тре бу да се у 
бу дућ но сти ус по ста ви бо
ље упра вља ње по је ди ним 

здрав стве ним уста но ва ма у си сте му и бо ља ко ор
ди на ци ја из ме ђу свих де ло ва здрав стве ног си сте
ма, што под ра зу ме ва и укљу чи ва ње ка па ци те та 
при ват ног сек то ра.

Ис ти че мо и као по себ но про бле ма тич ну чи ње
ни цу да ви ше од 30 од сто ле ка ра ни је има ло обез
бе ђе не аран жма не за бри гу о де ци, а том про бле
му су по себ но из ло же не по ро ди це у ко ји ма су оба 
ро ди те ља ле ка ри.

Оно што је сва ка ко у је ку епи де ми је де ло ва ло 
охра бру ју ће је су по ру ке ко је су ко ле ге упу ћи ва
ле јед не дру ги ма пу тем ан ке те ЛКС, пр вен стве но 
под сти чу ћи на бри гу о лич ној без бед но сти и ис
ти чу ћи зна чај со ли дар но сти и ко ле ги јал но сти у 
те шким вре ме ни ма. 

Под се ћа ли смо јед ни дру ге и на то да тре ба да 
се што ви ше од ма ра мо, хра ни мо здра во и па жљи
во ко ри сти мо лич ну за штит ну опре му, по шту ју ћи 

све ал го рит ме и пра вил ни ке, ка ко би смо се са чу
ва ли од за ра зе. Ис ти ца ли смо зна чај упор но сти и 
ис трај но сти на ше про фе си је ко ја је пр ва на уда ру 

и основ на од бра на, из ра жа ва ју ћи хра брост и на ду 
да ће мо из све га ово га иза ћи ја чи, со ли дар ни ји и 
ис ку сни ји. //

аКтивности леКарсКе Коморе србијеаКтивности леКарсКе Коморе србије

РеЗУЛТаТИ аНКеТа ЛеКаРСКе КОМОРе СРБИЈе О ОцеНИ 
СИТУацИЈе У ЗДРаВСТВУ ВеЗаНО За ПаНДеМИЈУ КОРОНа ВИРУСа 

(МаРТ И МаЈ 2020)

COVID 19 – Оцена ситуације, 
март 2020.

Графикон 3

Графикон 2

Графикон 1
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два месеца епидемије током којих су многи ле
кари радили у изузетно тешким околностима, ос
тавило последице и утицало на пораст проблема 
професионалног сагоревања (графикон 2). 

Лекарска комора Србије зато сматра да би за ко
леге који су радили у COVID болницама, хитним 
службама и свим другим службама које су биле на 
удару епидемије, требало обезбедити додатни фи
нансијски стимуланс и психолошку подршку.

У COVID болници или амбуланти, било је анга
жовано 53,5 одсто лекара који су учествовали у 
овом истраживању Лекарске коморе Србије (гра
фикон 3). 

Због изложености корона вирусу, 10,8 одсто ле
кара је било у самоизолацији, а 2 одсто лекара је 
било на болничком лечењу, док је код 2,1 одсто ле
кара од COVID19 оболео неко од њихових укућана. 
Резултати показују и да је 73,4 одсто лекара који 

су учествовали у анкети тестирано на COVID19 
(графикон 4).

Доступност личне заштитне опреме на радном 
месту je 62,9 одсто лекара оценило највишим оце
нама. Лекари су исказали задовољство и степеном 
доступности нових, стручних информација везних 
за вирусну инфекцију COVID19 на радном месту, 
јер је 70,3 одсто лекара потврдило да је на послу до
бијало правовремене информације (графикон 5).

Са друге стране, задовољство предузетим актив
ностима Лекарске коморе Србије током пандемије 
COVID19, исказало је чак 70,9 одсто анкетираних 
лекара, што показује да су активности ЛКС препо
знате од стране колега као позитивне (графикон 6). 
Многе колеге замериле су нам јер нису биле упозна
те са радом Коморе, што указује на то да у наред
ном периоду Лекарска комора Србије треба више 
пажње да посвети редовном информисању лекара 

аКтивности леКарсКе Коморе србијеаКтивности леКарсКе Коморе србије

COVID 19 – Оцена ситуације, 
мај 2020.

Н
акон анкете коју је Лекарска комора 
Србије спровела у марту, током треће не
деље епидемије коронавируса у Србији 
и која је допринела бољем сагледавању 

тадашње ситуације, као и усмеравању нашег де
ловања у складу са Вашим захтевима, одлучили 
смо да, након укидања ванредног стања, у пери
оду стагнације инфекције COVID19, кроз нову ан
кету упоредимо стање у здравству и задовољство 
лекара предузетим мерама.

анкету Лекарске коморе Србије која је спрове
дена током треће недеље маја 2020. године, попу
нила су 1728 лекара, од чега је 80,4 одсто лекара 

запослено у државном здравству, 14,6 одсто лека
ра из приватног сектора, а пет одсто лекара је без 
тренутног радног ангажовања.

Када је у питању лични осећај здравственог 
стања, нема велике разлике у односу на почетак 
епидемије, јер резултати показују да је 72,3 одсто 
лекара оценило своје здравствено стање као добро, 
односно врло добро (графикон 1).

Оно  што је приметно је лошија оцена психич
ког стања, где је нешто већи проценат лекара (37,8 
одсто) него што су показали резултати из марта, 
своје психичког стање оценио као лоше, односно 
веома лоше, што указује да су ванредно стање и 

Графикон 1

Графикон 2

Графикон 3
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аКтивности леКарсКе Коморе србије

о својим активностима, првенствено преко пет ре
гионалних лекарских комора.  

Питали смо наше чланове да нам предложе ак
тивности Лекарске коморе Србије у наредном пе
риоду за које сматрају да би биле од највеће корис
ти за струку и највише одговора односи се на даље 
залагање за побољшање друштвеног и економског 

статуса лекара у Србији, регулисање питања допун
ског рада лекара, обезбеђивање већег броја онлајн 
курсева за прикупљање КМе бодова, омогућавање 
онлајн обнављања лиценце, даље залагање за од
брану струке и борбу против надрилекарства, као 
и залагање за изједначавање права приватних ле
кара са државним. //

Догађаји

С
куп је отво рио др Ми лан 
Ди нић, ди рек тор Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, ре кав
ши да су до но ше ње но вог 

За ко на о здрав стве ној за шти ти у 
апри лу про шле го ди не и рад на 
по дза кон ским ак ти ма ути ца ли 
на из бор ово го ди шњих те ма, са
да већ тра ди ци о нал ног Фо ру ма 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Др Ди
нић се за хва лио пред став ни ци
ма до ма ћих ин сти ту ци ја ко ји су 
би ли го сти пре да ва чи на фо ру му, 
као и ко ле га ма из ре ги о на са ко
ји ма, дужи низ година, по сто ји 
ја ко до бра са рад ња. 

Пр ви па нел ово го ди шњег фо
ру ма био је по све ћен кри те ри
ју ми ма за утвр ђи ва ње нор ми 
из вр ше ња и ин ди ка то ри ма ква
ли те та. Дру ги па нел био је по
све ћен раз во ју ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја у здрав ству, умре
же но сти здрав стве них уста но ва 
и на чи ну на ко ји је си стем ди јаг
но стич ки срод них гру па по ве зан 
са ин фор ма ци о ним здрав стве
ним си сте мом.

Фо ру му су при су ство ва ли пред
сед ни ци ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра, де ле га ти Скуп шти не Ле
кар ске ко мо ре Ср би је и чла но
ви дру гих те ла и ор га на ЛКС и 
РЛК, као и пред став ни ци др жав
них ин сти ту ци ја, Ми ни стар ства 

здра вља РС, Ре пу блич ког фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње, Ин си
ту та за јав но здра вље Ср би је Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут, аген ци

је за акре ди та ци ју здрав стве них 
уста но ва, као и пред став ни ци ко
мо ра здрав стве них рад ни ка и го
сти из ре ги о на.

ОДРЖаН ТРећИ 
ФОРУМ ЛеКаРСКе 
КОМОРе СРБИЈе
// ТРећИ ФОРУМ ЛеКаРСКе КОМОРе СРБИЈе ОДРЖаН Је 28. ФеБРУаРа 2020. 
У хОТеЛУ КРаУН ПЛаЗа У БеОГРаДУ. И ОВе ГОДИНе ФОРУМ Је БИО ПОСВећеН 
аКТУеЛНИМ ТеМаМа, НОРМаМа ИЗВРшења И ИНФОРМацИОНИМ СИСТеМИМа 
У ЗДРаВСТВУ О КОЈИМа СУ ГОВОРИЛИ ПРеДСТаВНИцИ ДОМаћИх ДРЖаВНИх 
ИНСТИТУцИЈа И ГОСТИ ЛеКаРСКе КОМОРе СРБИЈе ИЗ ЗеМаЉа РеГИОНа //

Графикон 4

Графикон 5

Графикон 6
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ДогађајиДогађаји

I па нел

Нор ме из вр ше ња 
и Кри те ри ју ми 
за утвр ђи ва ње Нор ми 
из вр ше ња

Пре да ва чи:

•  Др Ве сна хо ро зо вић, Ин сти тут за јав но здра
вље Ср би је

•  Др Мир ја на Ми ло ше вић, Ми ни стар ство здра
вља Републике Србије

•  Др ха рун Др ље вић, Ле кар ска ко мо ре Фе де ра
ци је Бо сне и хер це го ви не

•  Др алек сан дар Му го ша, Ле кар ска ко мо ра цр
не Го ре

•  Др Ве сна ште фан чић Мар тић, Ле кар ска ко
мо ра хр ват ске

•  Др Ма ја Ва ја гић, Ле кар ска ко мо ра хр ват ске

•  Др Са ша Вуј но вић, Ко мо ра док то ра ме ди ци
не Ре пу бли ке Срп ске

II па нел

иН фор ма ци о Ни Си Сте ми 
у здрав Ству, иН те гри Са НоСт 
и раз ме На По да та Ка

Пре да ва чи:

•  Др Зден ка Че ба шек – Трав ник, пред сед ни ца 
Ле кар ске ко мо ре Сло ве ни је

•  Ни ко ла Ра до ман, Ми ни стар ство здра вља РС 
•  Др Са ша Вуј но вић, Ко мо ра док то ра ме ди ци

не Ре пу бли ке Срп ске
• Др ха рун Др ље вић, Ле кар ска ко мо ра ФБих
•  Др Ма ја Ва ја гић, Ле кар ска ко мо ра хр ват ске
• Ву ка шин Ра ду ло вић, ком па ни ја хе ли ант

Др Весна Хорозовић,
шеф одељења за унапређење и праћење 
квалитета здравствене заштите у Србији, 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут”

З
драв стве не ор га ни за ци је у мно гим зе мља ма 
у тран зи ци ји, па та ко и у Ср би ји, су о ча ва ју се 
са раз ли чи тим иза зо ви ма услед огра ни че
них сред ста ва и ве ли ке по тре бе за ре ор га ни

за ци јом пру жа ња услу га. У том сми слу, ка дров ски, 
од но сно људ ски ре сур си су, за раз ли ку од оста лих 
ре сур са ко ји су ста бил ни и пред ви дљи ви, сло же
ни за упра вља ње, зах тев ни за по сти за ње ефек тив
но сти, спо ро се ства ра ју а бр зо не ста ју. Ви со ко су 
спе ци фич ни, јер че сто у исто вре ме по сто ји и ви
шак и ма њак ка дра, за ви сно од де лат но сти, те ри
то ри је и дру гих усло ва.

У Ре пу бли ци Ср би ји су стан дар ди и нор ме за 
здрав стве ну де лат ност де фи ни са ни кроз два за
кон ска ак та:

1. Уред ба о пла ну мре же здрав стве них уста но ва
Овом уред бом утвр ђу је се План мре же здрав стве

них уста но ва, и то број, струк ту ра, ка па ци те ти и 
про стор ни рас по ред здрав стве них уста но ва у јав
ној сво ји ни и њи хо вих ор га ни за ци о них је ди ни ца 
по ни во и ма здрав стве не за шти те, ор га ни за ци ји 
пру жа ња хит не ме ди цин ске по мо ћи, као и дру га 
пи та ња од зна ча ја за ор га ни за ци ју си сте ма здрав
стве не за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји.

2. Пра вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но
ва ма и дру гим об ли ци ма здрав стве не слу жбе

Овим пра вил ни ком про пи су ју се бли жи усло ви 
у по гле ду ка дра, опре ме, про сто ра и ле ко ва ко је 
за осни ва ње и оба вља ње здрав стве не де лат но сти, 
од но сно од ре ђе них по сло ва здрав стве не де лат
но сти, мо ра ју ис пу ња ва ти здрав стве не уста но ве, 
од но сно дру ги об ли ци здрав стве не слу жбе (при
ват на прак са).

еле мен ти за из ра ду нор ма ти ва су:
– По след ња до ступ на про це на бро ја ста нов ни ка 

Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, про сеч на гу сти
на на се ље но сти (2018), број оси гу ра них ли ца…

– Кри те ри ју ми ко је де фи ни ше Уред ба о пла ну 
мре же

– Кри те ри ју ми ко је де фи ни ше Пра вил ник о бли
жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не де лат но
сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим об ли ци
ма здрав стве не слу жбе 

– До дат ни еле мен ти (опре ма, за у зе тост по стељ
них ка па ци те та, ме ре из вр ше ња)

– Ме ре из вр ше ња у ПЗЗ и спе ци ја ли стич кокон
сул та тив ним де лат но сти ма

– Ме ре из вр ше ња за док то ре ме ди ци не спе ци ја
ли сте у бол нич кој и по ли кли нич кој де лат но сти

– Ме ре из вр ше ња за док то ре ме ди ци не спе ци ја
ли сте у ди јаг но стич кој де лат но сти

ПЛа те Ле Ка ра у При мар Ној
здрав Стве Ној за шти ти 

Пла та ле ка ра у ПЗЗ са сто ји се од основ ног де ла 
пла те и де ла пла те по осно ву рад ног учин ка (нај ви
ше 8,08 од сто) ко ји се са сто ји од ра зних ком по нен
ти (ре ги стра ци ја, ефи ка сност, ди јаг но стич коте ра

Први ПаНеЛ

Норме извршења 
и критеријуми за утврђивање 
норми извршења
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пиј ске про це ду ре, ква ли тет здрав стве не за шти те), 
али 50 од сто тог ва ри ја бил ног де ла чи не ин ди ка
то ри ква ли те та здрав стве не за шти те.

По ка за те љи ква ли те та ко ји се ра чу на ју у ка пи
та ци о ној оце ни (оп шта ме ди ци на):

1. Про це нат ре ги стро ва них оси гу ра ни ка ста ри јих 
од 45 го ди на ко ји су има ли скри нинг за ра но от
кри ва ње ди ја бе те са ти па 2 у по след ње 3 го ди не.

2. Про це нат ре ги стро ва них оси гу ра ни ка му шког 
по ла од 36 до 69 го ди на ста ро сти и број оси гу ра ни
ка жен ског по ла од 45 до 69 го ди на ко ји су има ли 
скри нинг за ра но от кри ва ње кар диова ску лар ног 
ри зи ка у по след њих 5 го ди на.

3. Про це нат ре ги стро ва них оси гу ра ни ка ста ри
јих од 50 го ди на до на вр ше них 74 го ди не ко ји ма 
је ура ђен тест на кр ва вље ње у сто ли ци у по след
ње 2 го ди не.

4. Про це нат ре ги стро ва них оси гу ра ни ка ста ри јих 
од 18 го ди на ко ји су има ли скри нинг за ра но от кри
ва ње де пре си је у по след њих го ди ну да на.

5. Про це нат обо ле лих од хи пер тен зи је (И10И15) 
ко ји ма је ура ђе но елек тро фи зи о ло шко сни ма ње 
ве за но за кар дио ва ску лар ни си стем (еКГ) у по
след ње 3 го ди не.

6. Про це нат па ци је на та са ин фарк том ми о кар да 
(И21, И22, И23, И25.2) ко ји ма је ура ђе но елек тро
фи зи ло шко сни ма ње ве за но за кар диова ску лар
ни си стем (еКГ) у по след њих го ди ну да на. 

ПЛа те у боЛ Ни ца ма

Здрав стве ним уста но ва ма ко је су укљу че не у пи
лот фа зу ДСГ, утвр ђу је се укуп на на кна да на го ди
шњем ни воу на на чин да се 95% на кна де уго ва ра 
у фик сном из но су, а 5% у ва ри ја бил ном из но су. 
Ва ри ја бил ни из нос (80% ДСГ учи нак и 20% по ка
за те љи ква ли те та) се ко ри сти за ле ко ве, са ни тет
ски ма те ри јал, енер ген те, ма те ри јал не тро шко
ве, пла те).

Ква ли тет из вр ше них здрав стве них услу га утвр
ђу је се на осно ву по ка за те ља:

– сто па пр вих пре гле да у ам бу лан ти;
– про сеч на ду жи на бол нич ког ле че ња;
– кри те ри јум за при јем у бол ни цу;
– сто па ДСГ пру же них у окви ру днев не бол ни це;

– сто па па ци је на та тре ти ра них ре зер вним ан
ти би о ти ци ма.

Пра ће ње Ква Ли те та
здрав Ства у Ср би ји

Ка да го во ри мо о си сте му пра ће ња ква ли те та 
здрав ства у Ср би ји, све је по че ло 2004. го ди не ка да 
је Ми ни стар ство здра вља до не ло Од лу ку о по ка за
те љи ма ква ли те та. Од та да су до не та два пра вил
ни ка о по ка за те љи ма ква ли те та ра да здрав стве них 
уста но ва, 2007. и 2010. го ди не. Одр жа но је се дам на
ци о нал них кон фе рен ци ја о стал ном уна пре ђе њу 
ква ли те та у пе ри о ду од 2005. до 2011. го ди не. До
не та је Стра те ги ја за стал но уна пре ђе ње ква ли те
та здрав стве не за шти те и без бед но сти па ци је на та 
(2010–2015.) са пра те ћим ак ци о ним пла ном, ура ђе
на је ева лу а ци ја те стра те ги је.

Све здрав стве не уста но ве уве ле су ин те гри са ни 
план уна пре ђе ња ква ли те та од 2010. го ди не. Фор
ми ра на је аген ци ја за акре ди та ци ју здрав стве них 
уста но ва 2008. го ди не.

Иако акре ди та ци ја здрав стве них уста но ва у Ре
пу бли ци Ср би ји ни је оба ве зна, ве ли ки број уста
но ва, др жав них и при ват них, је при сту пио до бро
вољ ној акре ди та ци ји.

акре ди то ва ни су број ни струч ни ску по ви о уна
пре ђе њу ква ли те та у Ин сти ту ту за јав но здра вље 
Ср би је. Оба вље но је и ран ги ра ње здрав стве них 
уста но ва, па су у јед ном пе ри о ду нај бо ље здрав
стве не уста но ве би ле и на гра ђи ва не. 

До нет је За кон о пра ви ма па ци је на та 2013. го ди
не, За кон о здрав стве ној за шти ти и За кон о здрав
стве ном оси гу ра њу 2019. го ди не, а у то ку је из ра
да но вог Пра вил ни ка о по ка за те љи ма ква ли те та 
здрав стве не за шти те.

иН ди Ка то ри Ква Ли те та

Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је за јед но са мре
жом ин сти ту та и за во да за јав но здра вље, при ку
пља по дат ке о ква ли те ту, ана ли зи ра те по дат ке и 
са ста вља го ди шње из ве шта је ко је до ста вља Ми
ни стар ству здра вља и пу бли ку је на свом сај ту. У 
то ку је из ра да но вих ин ди ка то ра, а тре нут ни ин
ди ка то ри ква ли те та на при мар ном ни воу здрав
стве не за шти те су:

• Иза бра ни ле кар – од ра сло ста нов ни штво
• Иза бра ни пе ди ја тар 
• Иза бра ни ги не ко лог
• Сто ма то ло шка здрав стве на за шти та
• Па тро на жа
• Ме ди ци на ра да
• Хит на ме ди цин ска по моћ
• Апо те ке
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Ка дров ски, од но сно људ ски ре сур си су, 
за раз ли ку од оста лих ре сур са ко ји су 

ста бил ни и пред ви дљи ви, сло же ни 
за упра вља ње, зах тев ни за по сти за ње 

ефек тив но сти, спо ро се ства ра ју 
а бр зо не ста ју

Бол нич ки ин ди ка то ри су:
• По ка за те љи за уста но ву у це ли ни
• Ин тер ни стич ке гра не
• Хи рур шке гра не
• Ги не ко ло ги ја и аку шер ство
• Пе ди ја три ја
• Ур гент на ме ди ци на
• По ка за те љи ква ли те та во ђе ња ли ста че ка ња
• Без бед ност па ци је на та

Оста ли по ка за те љи су:
• Здрав стве на де лат ност ко ја се оба вља на ви ше 

ни воа (за во ди за јав но здра вље, за ви ру со ло ги ју, 
ан ти ра бич ну за шти ту, тран сфу зи ју кр ви….)

• По ка за те љи за до вољ ства ко ри сни ка
• По ка за те љи за до вољ ства за по сле них
• Ин те гри са ни план уна пре ђе ња ква ли те та у 

здрав стве ној уста но ви
• Еду ка ци ја

Ис пи ти ва ње за до вољ ства ко ри сни ка, ко је се та
ко ђе ко ри сти као по ка за тељ, се спро во ди у свим 
здрав стве ним уста но ва ма од 2004. го ди не јед ном 
го ди шње, а та ко ђе се јед ном го ди шње спро во ди и 
ис пи ти ва ње за до вољ ства за по сле них у свим здрав
стве ним уста но ва ма. 

бу ду ћи ПЛа Но ви

Ква ли тет нам је стра те шка ори јен та ци ја раз во ја 
здрав стве не слу жбе, као и ме ди цин ска до ку мен
та ци ја у елек трон ској фор ми, што ће омо гу ћи ти 
ауто мат ско пра ће ње ин ди ка то ра. Ја ко нам је бит
но да се укљу чи при ват ни сек тор и циљ нам је да 
све здрав стве не уста но ве и при ват не прак се бу ду 
укљу че не у те про ме не.

Уна пре ђе ње фо ку са на без бед ност па ци је на та је 
та ко ђе је дан од ци ље ва, као и де фи ни са ње стан
дар да ква ли те та и да ва ње под сти ца ја уста но ва ма 
ко је оства ру ју стан дар де ква ли те та. При ли ком за
кљу чи ва ња уго во ра са Ре пу блич ким фон дом за оне 
здрав стве не уста но ве ко је су у по ступ ку акре ди та
ци је до би ле сер ти фи кат о ква ли те ту пр дви ђе но је 
да има ју пред ност. 

Пред сто ји нам и да љи рад на уна пре ђе њу ка
пи та ци је, ДРГ, као и оп ти ми за ци ји Пла на мре же 
здрав стве них уста но ва. //

Др Мирјана Милошевић,
лекар консултант Другог пројекта развоја
здравства Србије, Министарство здравља
Републике Србије

К
а да по ла зи мо од при мар не здрав стве не за
шти те, у Ср би ји по сто ји кон цепт иза бра ног 
ле ка ра. Па ци јен ти се опре де љу ју за ле ка ре 
из обла сти оп ште ме ди ци не, пе ди ја три је, 

ги не ко ло ги је и сто ма то ло ги је. По сто ји Уред ба о 
ко рек тив ном ко е фи ци јен ту ко ја де фи ни ше пла те 
за је ди ну ка те го ри ју за по сле них у јав ном сек то ру 
у здрав ству а то су ле ка ри на при мар ном ни воу, 
иза бра ни ле ка ри ко ји има ју ва ри ја бил ни део пла
те. Ва ри ја бил ни део пла те у из но су од че ти ри од
сто се об ра чу на ва упра во на осно ву ка пи та ци о не 
оце не. Ко ле ге, ле ка ри у до мо ви ма здра вља и за во
дима за здрав стве ну за шти ту из ве шта ва ју о свом 
ра ду пу тем елек трон ске фа ку ту ре, он да се ти по
да ци об ра ђу ју у Ди рек ци ји РФ ЗО ко ји на квар тал
ном ни воу из но си та ко зва не ка пи та ци о не оце не 
за иза бра ног ле ка ра. 

Ка пи та ци о на оце на је он да осно ва за из ра чу на
ва ње ва ри ја бил ног де ла пла те од 2012. го ди не. Од 
1. ја ну а ра 2019. го ди не на сна зи је но ва ка пи та ци
о на фор му ла ко ју смо осми сли ли упра во у са рад
њи са РФ ЗО, са иде јом да се мно го ви ше у окви ру 
исте вред ну је ква ли тет.

Ка ко из гле да та но ва ка пи та ци о на фор му ла? Она 
се са сто ји од че ти ри основ на па ра ме тра: ре ги стра
ци ја (број па ци је на та), ефи ка сност (број по се та), 
ква ли тет (но ви по ка за тељ ко ји има нај ве ћи удео 
у са мој оце ни и ко ји се са сто ји од ни за по ка за те ља 
ква ли те та за сва ку од спе ци јал но сти укуп но 56 – 
Та бе ла 1) и кри те ри јум ди јаг но стич коте ра пиј ске 
про це ду ре (број пру же них ДТП услу га).

Осми сли ли смо ко рек тив не ко е фи ци јен те ко ји 
има ју за да так да на не ки на чин ни ве ли шу ле ка
ре, од но сно да их ста ве у исту старт ну по зи ци ју. На 
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По ка за те љи ква ли те та у при мар ној здрав стве
ној за шти ти

оП шта ме ди ци На – 23 по ка за те ља

1. СКри НиН зи 
• КВБ
• Ди ја бе тес
• Кар ци ном де бе лог цре ва
• Де пре си ја

2. ме НаЏ меНт Хро НиЧ НиХ бо Ле Сти
• Ди ја бе ти ча ри
• Пре вен ци ја ди ја бе тич не ре ти но па ти је
• Пре вен ци ја ди ја бе тич ног сто па ла
• Кон тро ла гли ке ми је, ХбА1Ц, ТА, ЛДЛ
• Хи пер то ни ча ри
• Кон тро ла ТА, ЕКГ, укуп ни хо ле сте рол, гли ке

ми ја 
• Па ци јен ти са ин фарк том ми о кар да 
• Кон то ри ла ТА, ЕКГ, укуп ни хо ле сте рол, три

гли це ри ди, хДЛ, ЛДЛ, гли ке ми ја 

ги Не Ко Ло ги ја – 8 по ка за те ља

1. СКри НиН зи 
• Кар ци ном дој ке
• Кар ци ном гр ли ћа ма те ри це

2. Пре веН тив Ни Пре гЛе ди
• Очу ва ње здра вља 
• Пла ни ра ње по ро ди це

3. труд Ни це
• Пре вен ци ја ге ста циј ског ди ја бе те са
• Пре вен ци ја ЕПХ ге сто зе 

Пе ди ја три ја – 12 по ка за те ља

1. Пре веН тив Ни Пре гЛе ди
• Одој чад (УЗ ку ко ва)
• Де ца пред школ ског уз ра ста
• Де ца школ ског уз ра ста

2. ваК ци На ци ја 

Сто ма то Ло ги ја – 13 по ка за те ља

1. Пре веН тив Ни Пре гЛе ди
• Де ца пред школ ског уз ра ста
• Де ца школ ског уз ра ста
• Ци ља ни пре гле ди – ор то донт ске ано ма ли је, 

ка ри јес, па ра дон то па ти ја

2. Пре веН тив Не иН тер веН ци је
• За ли ва ње фи су ра
• Апли ка ци ја флу о ри да

По Ка за те љи Ква Ли те та
у При мар Ној здрав Стве Ној за шти ти

та бе ла 1

при мер, ле ка ра ко ји ра ди у цен трал ној град ској оп
шти ни и ле ка ра ко ји ра ди у ис ту ре ној ам бу лан ти у 
ру рал ном под руч ју и ко ји има прак тич ни про блем 
да све сво је па ци јен те са ку пи на јед ном ме сту. 

Оно што је кључ ни по ка за тељ ка пи та ци о не фор
му ле је ква ли тет и до са да смо има ли ту прак су да 
се од ре ђе не услу ге ко је пред ста вља ју пре вен тив не 
услу ге и ко је су се сма тра ле ме ром ква ли те та до са
да шње ка пи та ци о не фор му ле, ме ре про стим бро
ја њем услу га. Са да смо од 2019. го ди не на пра ви ли 
је дан за о крет, од но сно тај кри те ри јум је кон ци пи
ран на об у хва ту, од но сно бро ју па ци је на та ко ји су 
об у хва ће ни услу гом.

Ге не рал но, у при мар ној здрав стве ној за шти ти 
чи та ва ка пи та ци о на фор му ла је ори јен ти са на ка 
пре вен ти ви. 

Све ове услу ге ко је се пру жа ју у окви ру при мар не 
здрав стве не за шти те ја сно су де фи ни са не Пра вил
ни ком о оби му и са др жа ју од но сно пра вил ни ком 
ко ји про пи су је ко ли ко тач но од ре ђе них пре вен тив
них услу га ле кар мо же да пру жи свом па ци јен ту 
у пе ри о ду од го ди ну да на. За од ре ђе не услу ге као 

што су скри нин зи по сто ји и ве ћи вре мен ски пе
ри од у ко ме па ци јент мо же да до би је јед ну од тих 
услу га. На тај на чин је кон ци пи ра на и кал ку ла ци
ја за ка пи та ци о ну оце ну. 

Ре зул та ти по ка зу ју да је код ве ћи не скри нин га 
до шло до по ве ћа ња об у хва та па ци је на та у по след
њем квар та лу, што зна чи да има ефек та.

Оно што је ви дљи во је сте да по сто ји тренд ра ста 
ка пи та ци о не оце не на ни воу Ре пу бли ке Ср би је, 
што по ка зу је да по сто ји по зи ти ван тренд и ми
слим да су се ко ле ге у до мо ви ма здра вља ор га ни
зо ва ле да на бо љи на чин на пра ве об у хва те сво јих 
па ци је на та.

Оно што је на ма нај ва жни је и што по ка зу ју нај
но ви ји ре зул та ти успе ха по је ди нач них до мо ва 
здра вља, где ме ђу нај бо љи ма има и ма лих и ве
ли ких до мо ва здра вља, од но сно уста но ва при мар
не здрав стве не за шти те ко је су по сти гле из у зет
не ре зул та те, је сте да се по ка зу је да ка пи та ци о на 
фор му ла не фа во ри зу је ве ли ке или ма ле до мо ве 
здра вља, већ је учи нак за сно ван на ор га ни за ци ји 
и ква ли те ту ра да уста но ве.

Се КуН дар На и тер ци јар На
здрав Стве На за шти та

У 2019. го ди ни смо офи ци јал но, по сле го ди на 
при пре ма, кре ну ли са про ме ном мо де ла пла ћа ња 
по си сте му ди јаг но стич ки срод них гру па (ДСГ) у 
57 акут них бол ни ца, укљу чу ју ћи оп ште бол ни це, 
све кли нич кобол нич ке цен тре, као и спе ци ја ли
зо ва не бол ни це.

Са РФ ЗО здрав стве на уста но ва са да уго ва ра 95 од
сто фик сног бу џе та а пет од сто је ва ри ја бил ни део за 
ко ји се прак тич но здрав стве не уста но ве бо ре кроз 
ДСГ учи нак. Тих пет од сто за ви си од две ства ри, јед
но је збир ко е фи ци је на та ДСГ у из но су од 80 од сто, 
а 20 од сто за ви си од по ка за те ља ква ли те та.

У 2020. го ди ни по ка за те љи су:
Сто па пр вих ам бу лант них пре гле да – Код нас 

по сто ји тај про блем што се у се кун дар ним уста но
ва ма до ста па ци је на та ко ји су хро нич ни бо ле сни
ци ле чи ам бу лант но, та ко да смо ми по ку ша ли да 
мо ти ви ше мо здрав стве ну уста но ву да сма њи број 
кон трол них пре гле да у ам бу лан та ма.

Про сеч на ду жи на бол нич ког ле че ња – Чи ње
ни ца је да је од 2019. го ди не од ка да је уве ден ДСГ 
си стем за око осам од сто сма ње на ду жи на хо спи
та ли за ци је.

Сто па ле та ли те та на кон 48 ча со ва – Тај по ка
за тељ нам се ни је баш до бро по ка зао с об зи ром 
на то да по сто је уста но ве у ко је, по пра ви лу до ла
зе вр ло те шки па ци јен ти где по сто ји ви со ка сто
па мор та ли те та, па смо за 2020. го ди ну за ме ни
ли тај кри те ри јум са кри те ри ју ми ма за при јем. 
Са да пра ти мо ко ли ко има мо хо спи та ли за ци ја у 
бол ни ца ма ко је не ма ју тач но де фи ни сан кри те
ри јум за при јем.

Сто па дСг пру же них у окви ру днев не бол ни
це – На ше здрав стве не уста но ве ни су има ле тај 
тренд да оне услу ге ко је су по свет ским стан дар
ди ма на ме ње не днев ној бол ни ци то и спро во де у 
тим усло ви ма, већ има мо тренд збри ња ва ња па
ци је на та на ста ци о нар ном де лу, та ко да ту же ли
мо да под стак не мо пре ла зак на днев ну бол ни цу 
та мо где је то ме ди цин ски оправ да но.

Сто па па ци је на та тре ти ра них „ре зер вним ан
ти би о ти ци ма“ – Ве о ма би тан по ка за тељ ра да.

Оства ре ни су по ма ци, по сма тра но кроз че ти ри 
квар та ла. Ре зул та ти по ка зу ју да су 24 здрав стве не 
уста но ве има ле по зи ти ван учи нак, од но сно до би
ли су сво јих пет од сто ва ри ја бил ног де ла и пре ко 
тог про цен та (8,47 од сто је нај ве ћи оства рен учи
нак), што су ко ле ге из тих уста но ве осе ти ле као до
да так на пла ту, док 33 здрав стве не уста но ве ни су 
ус пе ле да оства ре по зи ти ван учи нак (2,82 од сто је 
нај ма њи оства рен учи нак).

 

Кри те ри ју ми за ме ре ње рад ног учин ка по ле ка
ру су сле де ћи:

– Про се чан тро шак по па ци јен ту по ле ка ру (40 
од сто)

– Збир те жин ских ко е фи ци је на та по ле ка ру (40 
од сто)

– Од нос пр вих ам бу лант них пре гле да и укуп ног 
бро ја ам бу лант них пре гле да по ле ка ру (20 од сто).

Та ко ђе, оно што је ва жно на по ме ну ти је сте да не 
по ре ди мо уста но ве раз ли чи тих ка па ци те та, па та ко 
ни ко ле ге исте спе ци јал но сти ко ји ра де у уста но ва
ма, од но сно ка те го ри са ли смо установе у три гру пе: 

Ка те го ри ја 1 – уста но ве са ка па ци те том до 400 
по сте ља

У бол ни ца ма ка те го ри је 1 има мо со ли дан број, 
од но сно око тре ћи ну ле ка ра ко ји су са из у зет но 
ма лим оце на ма, до 2, док нај ви ше ле ка ра има ту 
сред њу оце ну од но сно око 4 и 5. По да ци се кал ку
ли шу на квар тал ном ни воу и до ста вља ју уну тар 
Ми ни стар ства здра вља упра ва ма здрав стве них 
уста но ва. Оно што је ин те ре сант но и што нам ве
ћи на ди рек то ра здрав стве них уста но ва ка жу је да 
ко нач но има ју цр но на бе ло не ку кал ку ла ци ју, са 
свим сво јим вр ли на ма и ма на ма ко ја осли ка ва 
њихову лич ну сли ку о ко ле га ма, јер они до би ја ју 
спи сак име на ле ка ра са оце на ма ко је су за сно ва
не на по ме ну тим по ка за те љи ма.

Ка те го ри ја 2 – уста но ве са ка па ци те том ве ћим 
од 400 по сте ља

У бол ни ца ма из над 400, нај ве ћи број ле ка ра је 
са про сеч ном оце ном у де лу од 4 до 6, што је до бар 
ре зул тат. Ге не рал но у свим бол ни ца ма, по сто ји тај 
је дан оче ки ва ни број љу ди ко ји ра ди из у зет но до
бро, има ју из у зет но до бре оце не и је дан зна ча јан 
број ко ле га ко ји не ма ју оства ре ну до бру оце ну.

Ка те го ри ја 3 – уста но ве тер ци јар ног ни воа
У бол ни ца ма ка те го ри је 3 та ко ђе по сто ји зна ча

јан број ко ле га са из у зет но ло шим учин ком. //

Др Харун Дрљевић,
председник Лекарске коморе Федерације 
Босне и херцеговине

К
а да сам при хва тио по зив да до ђем на кон
фе рен ци ју Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ра де ћи 
на при пре ми за те му стан дар да и нор ма
ти ва, до шао сам до јед не књи ге ко ја има 

700 стра на и ко ја об у хва та све ни вое здрав стве не 
за шти те. Та књи га има го ми лу по да та ка, та бе ла, 
број ки и ја сам од лу чио да не пра вим пре зен та
ци ју, не го да вам из угла пред сед ни ка Ко мо ре ле
ка ра ка жем не што о тој, ка ко је ми зо ве мо, Пла
вој књи зи.
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Пре стан дар да и нор ма ти ва ко ји су у Фе де ра ци ји 
Бо сне и хер це го ви не оба вље ни 2014. го ди не, по сто ја
ла је пла ва кни га ко ја је об ја вље на 1986. го ди не.

Ми сли ли смо да од те књи ге не мо же да се на пра
ви го ра, али се по ка за ло да мо же. За то се по бри нуо 
ми ни стар здра вља 2014. го ди не, ко ји је на ред бом 
ми ни стра, без јав не ди ску си је и кон сул то ва ња са 
струч ним те ли ма, без пар ла мен та, увео тај но ви 
до ку мент као оба ве зу.

Оно што мо гу да за кљу чим чи та ју ћи те стан дар
де и нор ма ти ве око ко јих смо има ли рат са ми ни

стром јер смо до би ли пет да на да про чи та мо и упо
зна мо се са тим, је сте да они ко ји су пи са ли књи гу 
не зна ју ни шта о кли нич кој прак си, о оно ме што се 
де ша ва уну тар здрав стве ног си сте ма у Фе де ра ци ји 
Бих, ни ти су упо зна ти са ста њем на те ре ну.

ФБих је вр ло ком плек сан ад ми ни стра тив но по
ли тич ки ор га ни зам ко ји има де сет кан то на ко ји 
су вр ло раз ли чи ти и не мо гу исти стан дар ди да се 
при ме не на чи та вој те ри то ри ји, што иза зи ва не са
мо дис кри ми на ци ју па ци је на та, већ и ле ка ра ко ји 
тре ба да при ме њу ју све то у прак си.

ауто ри су стан дар де и нор ма ти ве пи са ли не по 
пре по ру ци на у ке и стру ке, не го по пре по ру ци вла
сти ко ја по ку ша ва да здрав стве ни си стем до би је 
што ма ње па ра.

Та ко ђе, стан дар ди и нор ма ти ви уоп ште не узи
ма ју у об зир већ та да на гла ше не де мо граф ске по
ре ме ћа је, не га тив не па ра ме тре ко ји су се де си ли 
уну тар ста нов ни штва ФБих, не ува жа ва ју ста ре ње 
ста нов ни штва у од ре ђе ним де ло ви ма зе мље.

Украт ко, осно ва стан дар да и нор ма ти ва је тим ко ји 
са чи ња ва ле кар и ме ди цин ска се стра. Они су прак
тич но уре ђе ни у при мар ној здрав стве ној за шти ти по 
бро ју па ци је на та по јед ном ти му, а у се кун дард ној 
здрав стве ној за шти ти ту се још до да је број ле же ћих 
па ци је на та на 1000 ста нов ни ка, од но сно про сеч ни 
број ле же ћих да на на 1000 ста нов ни ка.

Кад су нор ма ти ви у пи та њу, они под ра зу ме ва ју де
фи ни са ње вре ме на ко је се од ре ђу је ми ну та ма, ко
ли ко је по треб но да се ура ди од ре ђе на пре тра га и 
нор ма ти ви ме ди цин ског ка дра ко ји се из ра жа ва ју 
кроз са став ти ма у при мар ној, у се кун дар ној кроз са
став ти ма у од но су на спе ци јал ност и у тер ци јар ној 
кроз са став рад ног ти ма и бро ја оси гу ра них осо ба.

Вр ло крат ко, осно ва у по ро дич ној ме ди ци ни је 
је дан док тор ме ди ци не и јед на ме ди цин ска се
стра/тех ни чар. По де ље но је да бу де је дан тим на 

1100 па ци је на та у уз ра сту до 6 го ди на, од 6 до 19 је
дан ти ма на 1700. Од 19 го ди на иде је дан тим на 
3300 ста нов ни ка.

Кад то са бе ре те, до би је те да три ти ма у по ро дич
ној ме ди ци ни мо гу да по кри ју око 9100 ста нов ни
ка. Ме не ин те ре су ју ле ка ри у овом слу ча ју, јер то 
зна чи да чи та ву те ри то ри ју Фе де ра ци је Бих где 
жи ви ма ло ви ше од 2,1 ми ли о на гра ђа на по треб
но 692 ле ка ра. 

Код се кун дард не и тер ци јар не здрав стве не за шти те, 
из ву као сам са мо два па ра ме тра. Је дан је па ра ме тар 
ин тер ни стич ки, па сам иза брао кар ди о ло ги ју, због 
ра сту ћих по тре ба ста нов ни штва, и из хи рур ги је јед
ног пла стич ног хи рур га. Кад са бе ре те то све, до ђе да 
уку пан број пла стич них хи рур га у Фе де ра ци ји тре ба 
да из но си 12,1 а да је до во љан број кар ди о ло га не где 

око 25. Ка да сам ви део да је по тре бан 12,1 пла стич ни 
хи рург за чи та ву те ри то ри ју Фе де ра ци је Бих, на звао 
сам Кли нич ки цен тар у Са ра је ву и пи тао их ко ли ко 
има ју пла стич них хи рур га. Ре кли су ми да их има 
11. По овим ста дар ди ма, ни у Ту зли где их има 5, ни 
у Зе ни ци где их има 9, у Мо ста ру, Би ха ћу, ниг де ви
ше не тре ба да по сто ји пла стич ни хи рург. 

Са кар ди о ло зи ма је иста при ча. У Кли нич ком 
цен тру у Са ра је ву ра де 24 кар ди о ло га, љу ди па да
ју са но гу, не мо гу да по стиг ну све. што зна чи да у 
оста лим уста но ва ма у дру гим гра до ви ма опет не 
би тре ба ло да бу де ви ше ни је дан кар ди о лог.

На ма од го ва ра ју из ми ни стар ства да, ако нам 
тре ба, за по сли мо ви ше, не ма про бле ма, раз ву ци
те те па ре ко је су на ме ње не. То је без о бра злук ко ји 
се на ма де ша ва у ФБих, они уоп ште не оспо ра ва ју 
да тре ба ви ше ле ка ра, али су нам сред ства огра
ни че на на про пи са не нор ме.

Дру га ствар, ако по гле да те ове бро је ве, ви ди те да 
по овим ста дар ди ма ни ко не мо же да оде на го
ди шњи од мор, бо ло ва ње, еду ка ци ју јер ови стан
дар ди и нор ма ти ви не пре по зна ју еду ка ци је. Ми 
зна мо да сва ка до бро сто је ћа ку ћа на сто ји да има 
не ког ле ка ра у не кој дру гој кли ни ци у ино стран

Ре фор ма здрав ства тре ба да поч не 
са ре фор мом здрав стве ног ди на ра, 

а не но вим ста дар ди ма и нор ма ти ви ма, 
јер до кле год је та кав си стем, пра вље ње 

стан дар да и нор ма ти ва ће увек 
ге не ри са ти исте гре шке

ству или у зе мљи, где по ку ша ва да до ђе до но вих 
ди јаг но стич коте ра пиј ских ме то да. То ови стан
дар ди не пре по зна ју.

Су шти на је у то ме што се у ФБих Фонд здравстсве
не за шти те ко јим рас по ла же др жа ва, кон крет но 
вла да, на ме ће ме ди цин скоака дем ској за јед ни ци 
као по сло да вац. Уме сто да бу ду сер вис, да бу ду по
др шка стру ци, они пред ста вља ју на ме сни штво ко је 
нам го во ри шта је то за нас нај бо ље уну тар стан
дар да и нор ма ти ва. 

Фон до ви здрав стве не за шти те у Фе де ра ци ји су 
ја ко ве ли ки, то су нај ве ћи фон до ви ко ји по сто је и 
не ма шан се да се до њих мо же до ћи пу тем стру ке, 
њих кон тро ли шу пре ми је ри од ре ђе них кан то на, 
од но сно пре ми јер Фе де ра ци је.

Про блем кад су стан дар ди и нор ма ти ви у пи та њу 
је и тај што они не ће ни кад би ти бо љи док има мо 
овај си стем у ко ме по сто ји до ми на ци ја по ли ти ке 
над стру ком. О то ме се не го во ри у овим број ка ма. 
За то ре фор ма здрав ства тре ба да поч не са ре фор
мом здрав стве ног ди на ра, а не но вим ста дар ди
ма и нор ма ти ви ма, јер до кле год је та кав си стем, 
пра вље ње стан дар да и нор ма ти ва ће увек ге не ри
са ти исте гре шке.

Ре фор ма здрав ства је у це лој Бих ви со ко по зи ци
о ни ра на у пред из бор ним кам па ња ма свих по ли
тич ких пар ти ја а кад се за вр ше кам па ње, без об зи
ра ко је по бед ник а ко гу бит ник, та ре фор ма па да 
у за бо рав. Ми за ко не у здрав ству мо же мо ме ња ти 
сва ких се дам да на, али ре фор ма је не што што мо
ра би ти до бо ро осми шље но и што мо ра тра ја ти нај
ма ње 70 на ред них го ди на. Не по сто ји пар ци јал на 
ре фор ма, по сто ји про ме на ком плет ног си сте ма, 
ка ко у на шим гла ва ма, јер још жи ви мо на ни воу 
со ци ја ли стич ке ре пу бли ке Бих, СИЗова, фон до ва 
и од но са пре ма са мој стру ци, та ко и до по ли тич ке 
си ту а ци је у ко ју смо сви гур ну ти. //

Др Александар Мугоша,
председник Лекарске коморе црне Горе

ц
р на Го ра је ма ла зе мља, са 600.000 ста нов
ни ка, има мо не ким чу дом и 2300 ле ка ра, 
што нас је до ве ло у европ ски про сек. Из 
не ког раз ло га, цр но гор ски ле ка ри још увек 

не еми гри ра ју у та ко ве ли ком бро ју као ко ле ге из 
ре ги о на. Ме ђу тим, и по ред тог бро ја ле ка ра, по
сто ји не рав но мер на рас по ре ђе ност ка дро ва у по
је ди ним де ло ви ма зе мље, по сто ји од ре ђе ни про
це нат ле ка ра ко ји жи ви до бро или ве о ма до бро, 
али нај ве ћи број ле ка ра жи ви у ло шим со ци о е ко
ном ским усло ви ма и у ло шем со ци о е ко ном ском 
ста ту су. Пла та док то ра ме ди ци не у цр ној Го ри је 
за 20 евра ве ћа од про сеч не пла те у зе мљи.

што се ти че нор ма ти ва и стан дар да, слич на је 
си ту а ци ја као у Ср би ји. 

Оно што је ре ал ност је сте да је ле кар у при мар
ној здрав стве ној за шти ти при ну ђен да пре гле да 
днев но око 50 па ци је на та. Про блем је и об ра чун 
за ра де јер, без об зи ра на ка пи та ци ју, ле ка ри на 

кра ју ме се ца опет не зна ју ка ко су им об ра чу на
те за ра де, али оно што си гур но зна ју је сте да ни су 
об ра чу на те са фак тич ким ра дом ко ји су оства ри
ли тог ме се ца.

На рав но да, то је наш за јед нич ки про блем, то ме 
до при но си и на чин фи нан си ра ња здрав стве ног си
сте ма, фи нан си ра ње из др жав ног бу џе та, што је од 
че ти ри по зна та си сте ма фи нан си ра ња здрав ства, 
пре по зна то као нај ло ш и ји, јер сва ка еко ном ска 
кри за иза зи ва ре зо ве у фи нан си ра њу.

И у цр ној Го ри, као и у Ср би ји има мо дис кра
пан цу из ме ђу огром них пра ва па ци је на та и ре
сур са за оства ри ва ње тих пра ва, ка ко ка дров ских, 
та ко и про стор них, тех нич ких и фи нан сиј ских и, 
до кле год се те три ка те го ри је не ускла де, има ће
мо про бле ме.

На ше ко ле ге из раз ви је ног све та већ го ди на ма 
го во ре о „вел би инг“ еко но ми ји, о љу ди ма ко ји су 
за до вољ ни на свом рад ном ме сту. Док ми ов де сво
је ле ка ре оп те ре ћу је мо из но ва но вим пра ви ли ма, 
нор ма ма, они раз ми шља ју о то ме да скра ћу ју рад
но вре ме и ма ње оп те ре ћу ју сво је љу де, по себ но 

На ше ко ле ге из раз ви је ног све та 
већ го ди на ма го во ре о „вел би инг“ 

еко но ми ји, о љу ди ма ко ји су за до вољ ни 
на свом рад ном ме сту. Док ми ов де 

сво је ле ка ре оп те ре ћу је мо из но ва но вим 
пра ви ли ма, нор ма ма, они раз ми шља ју 
о то ме да скра ћу ју рад но вре ме и ма ње 

оп те ре ћу ју сво је љу де
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Догађаји – Форум леКарсКе Коморе србијеДогађаји – Форум леКарсКе Коморе србије

кад су у пи та њу здрав стве ни рад ни ци јер је про це
нат здрав стве них рад ни ка ко ји па те од „бур на ут“ 
син дро ма мно го ве ћи од про цен та ко ји по сто ји у 
оп штој по пу ла ци ји.

Оно што је но во у цр ној Го ри је но ви За кон о ра
ду и но ви За кон о здрав стве ној за шти ти. Са да су 
пред ви ђе не не ке нор ме ко је мо гу да нас на не ки 
на чин за шти те, а то је огра ни че ње пре ко вре ме ног 
ра да. Мо ра ће да по сто ји на ша са гла сност за ду жи 
рад, за тим уго вор о до пун ском ра ду и то ће нам 
све по мо ћи да се не ка ко за шти ти мо јер, чи ни се 
да ми функ ци о ни ше мо до бро, упр кос свом тру ду 
Ми ни стар ства здра вља и љу ди ко ји се ба ве по ли
ти ком да нам то оте жа ју. //

Др Маја Вајагић,
хрватски завод за здравствено осигурање 
и чланица Комисије за јавноздравствену 
делатност Лекарске коморе хрватске

Ч
и ни ми се да сви здрав стве ни си сте ми у 
ре ги о ну има ју слич не про бле ме. У хр ват
ској је но ви За кон о здрав стве ној за шти
ти сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2019. го ди не 

али ни је још им пле мен ти ран јер ни су про ме ње
ни сви под за кон ски ак ти и још смо у фа зи њи хо
ве из ме не. За кон о здрав стве ном оси гу ра њу се ту 
ни је мно го ме њао.

У хр ват ској су на сна зи пра вил ни ци о ми ни мал
ним усло ви ма ка ко тре ба да из гле да ју ти мо ви, ка
ко тре ба да из гле да ју бол нич ка оде ље ња. Има мо 
мре жу ко ја де фи ни ше по тре бан број ти мо ва на 
при мар ном ни воу, број кре ве та у бол ни ца ма.

Вла да Ре пу бли ке хр ват ске, од но сно Ми ни стар ство 
здра вља за јед но са За во дом за здрав стве но оси гу
ра ње су 2013. го ди не схва ти ли да по сто ји огро ман 
про блем у здрав ству, по го то во ка да се ра ди о фи нан
сиј ским ре сур си ма, ка да се кре ну ло у јед ном сме
ру, ка иде ји раз во ја ква ли те та, од но сно по ве зи ва ња 
раз во ја ква ли те та здрав стве не за шти те са мо де ли
ма пла ћа ња. Мо рам ре ћи да тај раз вој иде спо ро, да 
ми ко ји то ра ди мо ни смо са тим за до вољ ни.

хр ват ски за вод за здрав стве но оси гу ра ње ина
че, од 2015. го ди не, ни је ви ше у др жав ном бу џе ту, 
већ рас по ла же сред стви ма из до при но са гра ђа на, 
на рав но под ка пом Ми ни стар ства здра вља. Има 
не ку сло бо ду дру га чи је рас по де ле сред ста ва, ме
ђу тим, тре ба има ти на уму да је у хр ват ској ак тив
них оси гу ра ни ка све га 35 од сто. То је про блем ко ји 
има мо сви, јер смо су о че ни и са од ла ском мла де 
рад не сна ге. Та ко да ако од 100 од сто љу ди ко ји ма 
је по треб на здрав стве на за шти та, са мо 35 од сто 
њих упла ћу је до при но се, то зах те ва за и ста бит не 
ор га ни за ционофи нан сиј ске ре фор ме.

мо де Ли ПЛа ћа ња

Но ви За кон о ква ли те ту здрав стве не за шти те 
до нет је 2019. го ди не. Пр ви је до нет 2009. го ди не. 
аген ци ја за ква ли тет  је осно ва на 2011. го ди не, ме
ђу тим она је но вим за ко ном уга ше на, а аген ци ја 
за ква ли тет и акре ди та ци ју и про це ну здрав стве
них тех но ло ги ја је са да са мо је дан сек тор у Ми ни
стар ству здра вља.

Та да, 2011. го ди не је до нет и Пра вил ник ква ли те
та и При руч ник о стан дар ди ма ква ли те та. Ме ђу тим 
иако се не ки ве ли ки на ци о нал ни по ма ци раз во ја 
си сте ма ква ли те та је су до го ди ли, ми не ма мо јав но 
до ступ не из ве шта је ни ти о свим по ка за те љи ма, ни
ти је то си стем ко ји је раз ви јен и ко ји се сва ко днев но 
ко ри сти и им пле мен ти ран је у свим уста но ва ма.

У скла ду са за ко ном, све здрав стве не уста но ве има
ју је ди ни це и по моћ ни ке за ква ли тет, ме ђу тим, то 
се до ста раз ли ку је ме ђу по је ди нач ним уста но ва ма.

Пра вил ник о акре ди та циј ским стан дар ди ма је 
но ви, акре ди та ци ја је сте до бро вољ на, али у хр ват
ској тре нут но ни јед на јав на бол ни ца ни је акре
ди то ва на. 

Ина че, у хр ват ској по сто је 62 бол ни це, од ко јих 
су 10 акут них. Раз ли ку је мо че ти ри ка те го ри је бол
ни ца по не ко ли ко кри те ри ју ма. 

мо де Ли ПЛа ћа ња При мар На 
здрав Стве На за шти та

У 2008. го ди ни је у при мар ној здрав стве ној за шти
ти на пра вље на јед на из ме на. У хр ват ској има мо 
до мо ве здра вља и ти мо ве при мар не здрав стве не 
за шти те у че ти ри де лат но сти: оп шта ме ди ци на, 
пе ди ја три ја, ги не ко ло ги ја, сто ма то ло ги ја. 

што се ти че са мих ме то да пла ћа ња, 2013. го ди не 
се кре ну ло у ре фор му и уве ден је је дан до ста сло
жен, ком би но ва ни мо дел пла ћа ња и с об зи ром на 
то да при ват ни ци у по ро дич ној ме ди ци ни чи не око 
60 од сто док то ра, овај мо дел ути че на при ход ор ди
на ци је и ти ме по сред но на њи хо ву пла ту.

Глав ни кон цепт овог мо де ла је да се сма ње не ки 
ри зи ци ве за ни за по је ди не на чи не пла ћа ња, та ко 
да по сто ји не ки основ ни део при хо да ко ји је оно 
што ор ди на ци ја сва ка ко мо ра да оси гу ра.

Ова ко са да из гле да ком би но ва ни  мо дел фи нан
си ра ња:

1. основ ни део при хо да
• Хлад ни по гон (Ре жиј ски тро шко ви)
• Гла ва ри на (доб но усло вље на)
• Ди јаг но стич коте ра пиј ски по ступ ци (ДТП)

2. Сти му ла тив ни део при хо да
• Кључ ни по ка за те љи успе шно сти
•  По тро шња сред ста ва за ле ко ве про пи са не на 

ре цепт

•  Упу ћи ва ње на спе ци ја ли стич ку здрав стве ну 
за шти ту 

•  При др жа ва ња стан дард ног бро ја пре тра га у при
мар ној ла бо ра то риј ској ди јаг но сти ци

По ка за те љи ква ли те та

• Об у хват
• Во ђе ње па не ла хро нич них бо ле сни ка
• Уче ство ва ње у ра ду „пе ер“ гру пе
• Ра ци о нал но про пи си ва ње ан ти би о ти ка
•  Ра ци о нал но про пи си ва ње ан ти би о ти ка по бро

ју па ко ва ња
•  Ра ци о нал но про пи си ва ње ан ти би о ти ка по нов

ча ној по тро шњи

3. до дат не мо гућ но сти

• Пре вен тив ни про гра ми
• Груп не прак се
• Ор ди на ци ја „5 зве зди ца“
• Вр шњач ке гру пе  
•  Па не ли хро нич них бо ле сти
•  Пре вен тив ни па нел– па не ли су уве де ни 2014. 

го ди не као је дан алат за ме наџ мент и бо ље пра
ће ње не за ра зних хро нич них бо ле сти

• Са ве то ва ли шта хро нич них бо ле сни ка

По ка за те љи ра да – при мар на 
здрав стве на за шти та

• Про пи си ва ње ле ко ва на ре цепт
• Сто па бо ло ва ња
• Упу ћи ва ње у СКЗЗ
• Упу ћи ва ње у ПЗЗ ла бо ра то ри ју
• По ка за те љи ква ли те та
•  Во ђе ње па не ла хро нич них бо ле сни ка (ДМ, хи

пер тен зи ја, КОПБ)
•  По сто ја ње Књи ге ути са ка или дру гих об ли ка си

стем ског пра ће ња за до вољ ства па ци је на та
• Ра ци о нал но про пи си ва ње ан ти би о ти ка
• Вр шњач ке гру пе

мо де Ли ПЛа ћа ња 
у боЛ НиЧ Кој, Ста ци о Нар Ној 
здрав Стве Ној за шти ти

У сле де ћем ко ра ку, 2015. го ди не кре ну ло се са 
из ме на ма мо де ла пла ћа ња у се кун дар ној здрав
стве ној за шти ти. Уве ден је аустра лиј ски мо дел ДСГ 
си сте ма 2009. го ди не за акут не хо спи та ли за ци је. 
За хро нич не бо ле сти и да нас се пла ћа по бол нич
ком да ну а ди јаг но стич коте ра пиј ски по ступ ци су 
уве де ни то ком 2015. го ди не за све оста ле де лат но
сти се кун дар ног ни воа, с тим да је по себ но уве ден 
сет це на ко је су по при лич но мо ти ви шу ће за јед но
днев ну хи рур ги ју. Иде ја је би ла да се за и ста пра ти 

је дан свет ски тренд, да се скра те хо спи та ли за ци је 
и да се они за хва ти ко ји мо гу да се ура де у днев ној 
бол ни ци, та мо и спро ве ду.

Па ра лел но са тим, из европ ских фон до ва се та
ко ђе фи нан си ра јед но днев на хи рур ги ја и раз вој 
јед но днев них бол ни ца. На рав но ту је исто би ло 
не ких не ја сно ћа.

Ти сви оче ки ва ни ре зул та ти уво ђе ња ДСГ ни су 
до шли та ко бр зо. 

Ка ко да нас из гле да при ход за јед ну акут ну бол
ни цу: Укуп ни при ход бол ни це ко ја има де фи ни
сан не ки ли мит мак си мал них ме сеч них сред ста
ва, има је дан аван сни, то је фик сни део, бол ни це 
има ју и из ван ли мит не став ке, то обич но има ју 
ску пље бол ни це, и ту је тај ва ри ја бил ни део ко ји 
се од ре ђу је на осно ву ин ди ка то ра.

Ин ди ка то ре та ко ђе пра ти мо по не ким стан дар ди
ма. У по чет ку смо ишли са пет ин ди ка то ра, што је 
омо гу ћа ва ло да тај ва ри ја бил ни део бу де пет од сто. 
Од 2019. го ди не се од лу ком Ми ни стар ства тај бо нус 
сма њио и он је са да све га три од сто, али по ку ша ва
мо ра ди ти на раз во ју ве ћег ди ја па зо на иди ка то ра, 
што го во ри о бо љем учин ку бол ни це и са да има мо 
де сет ин ди ка то ра, од но сно по ка за те ља ра да бол
нич ких здрав стве них уста но ва и то су:

–  про сеч не ду жи не акут ног бол нич ког ле че ња 
по слу ча ју

–  про сеч не ду жи не акут ног бол нич ког ле че ња 
због акут ног пан кре а ти ти са

–  про це нат слу ча је ва јед но днев не хи рур ги је опе
ра ци је ин гви нал не/фе мо рал не хер ни је

–  укуп ног бро ја СКЗЗ слу ча је ва на јед ног здрав
стве ног рад ни ка

– про цен ат ле че ња у днев ној бол ни ци, 0–5 да на
–  бро ја ре хо спи та ли за ци ја уну тар 30 да на без об

зи ра на ди јаг но зу
–  про це нат па ци је на та ле че них ре зер вним ан

ти би о ти ком
– оп шта сто па смрт но сти
–  сто па смрт но сти због акут ног ин фарк та ми о

кар да
– сто па смрт но сти због мо жда ног ин зул та.

Оно што код нас функ ци о ни ше са да, је сте да сва
ка бол ни ца ви ди ре зул та те оста лих бол ни ца, што 
је био је дан од под сти ца ја. Бол ни це у хр ват ској у 
раз во ју свог ме на џе мен та ква ли те та уну тар бол
ни ца мо гу раз ме њи ва ти ис ку ства са дру гим ко ле
га ма и бол ни ца ма.

До дат ни по ступ ци су та ко ђе уве де ни 2019. го ди
не, то су по себ но од ре ђе на сред ства и по себ но ли
ми то ва на, из дво је на за по ступ ке за ко је у хр ват
ској има мо нај ви ше по тре бе, као што су од ре ђе не 
маг нет не ре зо нан це, цТ, ул тра звук.

С об зи ром на то да хр ват ски за вод за здрав стве
но оси гу ра ње има је дан до ста сло жен, де та љан 
си стем, ко јим при ку пља по ну де за уго ва ра ње и 
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ко ји су по ве за ни са ре ги стром здрав стве них рад
ни ка за це лу хр ват ску, иде ја је да се за пра во тим 
упра вља њем и са тим ин тер ним упра вља њем бол
ни ца, ка сни је про на ђе на чин да се мо жда и не ки 
до дат ни по ступ ци уго ва ра ју баш по ко ли чи ни, а 
не да се уго ва ра ју са мо ти мо ви по за да тим стан
дар ди ма, не го да но вац за и ста пра ти и ко ли чи
ну и по тре бу.

Оно што је код нас ин тен ци ја сва ка ко је да се фик
сни бу џет сма њу је у ко рист тог ва ри ја бил ног де ла. 

Др Весна Штефанчић Мартић,
чланица Извршног одбора и председница 
Комисије за јавноздравствену делатност 
Лекарске коморе хрватске

Л
е ка ри у хр ват ској су и да ље не за до вољ ни 
и ја ћу го во ри ти о то ме шта је оно што ми, 
као Ле кар ска ко мо ра, сма тра мо да би мо
гло да бу де бо ље.

У хр ват ској има мо ле ги сла тив не окви ре, под за
кон ске ак те ко ји вр ло ја сно и пре ци зно де фи ни шу 
ко ли ку пла ту ће има ти ко ји ле кар, за ви сно од ста
жа, за ви сно од спе ци ја ли за ци је, ака дем ског зва ња 
и кон крет но, за ви сно од ни воа здрав стве ног си сте
ма у ко ме ра ди.

Та ко је пла та ле ка ра ре гу ли са на, по ред За ко на 
о пла та ма за по сле них у јав ним слу жба ма и За
ко на о ра ду, ко ји de fac to, не спа да ју у до мен си
сте ма здрав стве не заш ти те, већ у до мен си сте ма 
ра да, ре гу ли са на и не ком Уред бом о на зи ви ма 
рад них ме ста, ко е фи ци јен ти ма сло же но сти, ко
лек тив ним уго во ром за здрав стве ну де лат ност 
и здрав стве но оси гу ра ње и основ ним ко лек тив
ним уго во ром.

За што ле ка ри пр вен стве но ни су за до вољ ни? Ле
ка ри су за до вољ ни нор ма тив ним стан дар ди ма ко
ји по сто је и чи ње ни цом да по сто је ле ги сла тив ни 
окви ри, али ни смо за до вољ ни на чи ном на ко ји је 
по ста вљен си стем, јер ми у про це су ко лек тив ног 
уго ва ра ња не мо же мо рав но мер но уче ство ва ти у 
од но су на дру ге здрав стве не рад ни ке. 

Син ди кат ле ка ра ни је укљу чен у ко лек тив но пре
го ва ра ње о ко е фи ци јен ти ма и дру гим пра ви ма ко
ји се ти чу ле ка ра а ко ја ути чу ди рект но на пла ту 
ле ка ра у хр ват ској.

Раз лог то ме је ре пре зен та тив ност ко ја је опет из
ван си сте ма здрав стве не за шти те.

Ле ка ра има пре ма ло, да би нам не ко ко о то ме 
од лу чу је дао мо гућ ност да рав но прав но уче ству
је мо у до но ше њу ака та, од но сно ов ки ра ко ји се ти
чу нас са мих.

Оно чи ме још ни смо за до вољ ни ве за но је за рад
но вре ме. На рав но, у мно гим дру гим зе мља ма се 

та ко ђе пу но ра ди, ме ђу тим, хр ват ска ле кар ска ко
мо ра сма тра да ако по сто ји рад но вре ме ле ка ра ко
је је ре гу ли са но са не ко ли ко ака та и под за кон ских 
ака та и ко лек тив ним уго во ри ма, ми сма тра мо да 
би то тре ба ло и по што ва ти.

Уко ли ко се за ко ни ко ји су до не ше ни у це ло сти 
не им пле мен ти ра ју и de fac to и de ju re не функ ци
о ни шу, он да има те с јед не стра не љу де ко ји су пот
пла ће ни за свој рад, ко ји не до би ја ју пла ту за це ло
куп ни пре ко вре ме ни рад и, с дру ге стра не има те 
по сло дав це ко ји ди рект но кр ше за кон.

У скла ду са тим, за кон кр ше и ле ка ри, ко ји ма се 
ша ље рад на ин спек ци ја и ко ји се те ре те за пре ко
вре ме ни рад.

У хр ват ској ле ка ри мо гу да ра де 40 са ти не дељ
но, то се сма тра пу ним рад ним вре ме ном. Сва ки 
рад из над 40 са ти је пре ко вре ме ни рад. ако се про
сеч но ра ди нај ду же 48 са ти, то мо же да се ра ди са

мо че ти ри уза стоп на ме се ца и са мо и ис кљу чи во 
у оном слу ча ју ако сте за то по сло дав цу да ли пот
пи са ни при ста нак.

У хр ват ској ме ђу тим, ле ка ри ра де мно го ви ше и 
за пра во оно што се сма тра мак си мал ним пре ко
вре ме ним ра дом је 110 са ти го ди шње. Ве ли ки број 
на ших ле ка ра ра ди мно го ви ше од то га.

хр ват ска ле кар ска ко мо ра и хр ват ски син ди кат 
ле ка ра до не ли су „Ру јан ску из ја ву“ ко јом смо ис

ка за ли не за до вољ ство по пи та њу свих ових ства ри 
и адре си ра ли смо чи ње ни цу да по сто ји тре ну так 
да се те ства ри из ме не.

Укљу че ни смо би ли у мно га пре го ва ра ња али не 
и о ко лек тив ном уго во ру. Мно ги ле ка ри су до би ја
ли по гре шне об ра чу не кроз цен трал ни си стем об
ра чу на пла та, јер су за пре ко вре м е не са те ко је су 
ле ка ри упи си ва ли, би ле сла те ин спек ци је јер су 
ра ди ли пре ков ре ме но.

Ле кар ска ко мо ра хр ват ске је по кре ну ла јед ну 
ини ци ја ти ву, јед ну ак ци ју „хо ћу да ра дим за ко
ни то“ ко ја ис ти че да за ко нит рад тре ба аде кват но 
ре гу ли са ти и да тре ба уна пре ди ти ста тус ле ка ра у 
хр ват ском здрав стве ном си сте му а ти ме би се по
ви сио и њи хов дру штве ни ста тус.

Тра жи ли смо од Вла де да са ми од лу чу је мо о на
шем ра ду, рад ној сат ни ци и пла ти, ка ко би се пре
ко вре ме ни са ти ис прав но об ра чу на ва ли, тра жи ли 
смо оно што сма тра мо јед ном од кључ них ства ри 
а то је по се бан за кон ко ји ће се од но си ти на пла те 
ле ка ра, али и на рад но вре ме или, да се на пра ви 
стру ков ни ко лек тив ни уго вор.

Сад смо у по ступ ку при ку пља ња из ја ва ко јом 
би ко ле ге пре да ле опо зив за пре ко вре ме ни рад у 
при мар ној, се кун дард ној и тер ци јар ној здрав стве
ној за шти ти и мо же те ли да за ми сли те ако би се те 
из ја ве ко је смо при ку пи ли, а има их већ не ко ли ко 
хи ља да, у јед ном тре нут ку пре да ле по сло дав ци
ма? Дру гим ре чи ма, ако поч не мо да при ме њу је мо 
за кон та кав ка кав је сте, што ће се у хр ват ској до
го ди ти ако не до би је мо оно што сма тра мо да нам 
при па да. //

Др Саша Вујновић,
председник Коморе доктора медицине 
Републике Српске

У 
Ре пу бли ци Срп ској је у Слу жбе ном гла сни
ку Ре пу бли ке Срп ске са др жан Пра вил ник 
о осно ва ма и нор ма ти ви ма здрав стве не 
за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу

ра ња, што је на рав но још увек на сле ђе из СФРЈ. 
То су ма ње ви ше пре пи са не ства ри. Тај пра вил

ник је до не сен 2011. го ди не, де вет го ди на су ста ре 
те иде је, али ка мо сре ће да је из те го ди не јер, то 
је за пра во пра вил ник из 1986. го ди не ко ји је са
мо по но вљен 2011. го ди не и ко ји тре ба да упра вља 
здрав стве ним си сте мом 2020. го ди не, што у стар ту 
ви ди мо да је пот пу но не при хва тљи во.

И, ако уђе мо ма ло ду бље у то, ви ди мо да су за 
по ро дич ну ме ди ци ну пред ви ђе ни рад ни ти мо ви, 
од но сно, пред ви ђен је је дан тим на 2000 оси гу ра
них ли ца. У том рад ном ти му је је дан ле кар, јед на 
и по ме ди цин ска се стра и по ла ви ше ме ди цин ске 

се стре. Про се чан број услу га је 5,4 го ди шње а про
сеч но вре ме услу ге је 22 ми ну та. 

ако сад то све по мно жи мо, има мо 2000 оси гу ра
ни ка, 5,4 пре гле да го ди шње, до би је се 10.800 пре
гле да, ка да се то по мно жи са пре по ру че на 22 ми
ну та по пре гле ду до би је се 237.600 ми ну та, а то 
из но си 3960 рад них са ти по ле ка ру. Про шле го ди
не у Ре пу бли ци Срп ској је ле кар ра дио го ди шње 
2081 рад ни сат, док за кон пред ви ђа да ле кар ра ди 
3960 сат го ди шње. 

На рав но да па ци јент пре глед се стре не до жи вља
ва као пре глед. Из ово га ме ђу тим, про ис ти че да је 
ле кар ски пре глед по де љен из ме ђу се стре и ле ка
ра. То је ре ал ност ко ју за ко но да вац же ли на ма да 
на мет не.

Ле кар има свој 2081 рад ни сат у го ди ни и тре ба 
да ура ди 10.800 пре гле да, што по ка зу је да ле кар за
пра во има ко мот них 5 ми ну та и 6 се кун ди за пре
глед па ци јен та.

Се кун дард ни и тер ци јар ни ни во је та ко ђе ин те
ре сант но уре ђен. Ја сам ра ди о лог, па ћу о то ме го
во ри ти. Број ра ди о ло га у бол ни ца ма је де фи ни сан 
на 150 кре ве та, па је то опет не ја сно. И он да има мо 
тог јед ног ра ди о ло га и има мо 0,5 не ког спе ци ја ли
зан та од го ва ра ју ће гра не.

Бол ни ца у ко јој ја ра дим, Кли нич ки цен тар Ре
пу бли ке Срп ске има 1200 кре ве та, па овом пра вил
ни ку је по треб но 16 ра ди о ло га, нас тре нут но има 
36 и то је, по на шем ми шље њу и по чвр стим по да
ци ма ко је има мо, не до во љан број.

На рав но да ако има те пра вил ник из 2011. го ди не, 
пре пи сан из 1986. го ди не, и ни сте мо гли оче кива ти 
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Тра жи ли смо од Вла де да са ми 
од лу чу је мо о на шем ра ду, рад ној сат ни ци 

и пла ти, ка ко би се пре ко вре ме ни са ти 
ис прав но об ра чу на ва ли, тра жи ли смо 
оно што сма тра мо јед ном од кључ них 
ства ри а то је по се бан за кон ко ји ће се 

од но си ти на пла те ле ка ра, али и на рад но 
вре ме или, да се на пра ви стру ков ни 

ко лек тив ни уго вор

Ни смо да ле ко сти гли, за то што 
ми слим да ни је ни иде ја да да ле ко 

стиг не мо. Функ ци о ни са ње здрав стве ног 
си сте ма на Бал ка ну је ба зи ра но 

на екс пло а та ци ји ле ка ра
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да ће 2019. го ди не у Ба ња Лу ци да се ура ди 13.000 цТ 
пре гле да и 15.000 МР пре гле да. Ка ко сте мо гли има
ти те по дат ке 1986. го ди не, ка да је та да би ла ин ста
ли ра на пр ва маг нет на ре зо нан ца у Бе о гра ду. 

Све то го во ри да има мо пот пу но не а де кват но за
ко но дав ство за оно што по сто ји на те ре ну. 

Ко ји су то ин ди ка то ри ква ли те та ра да ле ка ра на 
при мар ном здрав стве ном ни воу?

У Слу жбе ном гла сни ку по сто ји Пра вил ник о пра
ће њу ква ли те та ра да у здрав стве ним уста но ва ма 
из 2007. го ди не.

Ту су на ве де не ства ри ко је тре ба да се пра те. ако 
по гле да мо на при мер, за ам бу лант ни рад и по ро
дич ну ме ди ци ну, оно што же ле да пра те је: про се
чан прој упу та за ла бо ра то ри ју, ренд ген, ул тра звук 
... што не ма ни ка ве ве зе са оним што је ак ту ел ни 
свет ски тренд. 

Се кун дард на и тер ци јар на здрав стве на за шти
та та ко ђе је иста при ча. У Ре пу бли ци Срп ској то је 
по де ље но на по ка за те ље ква ли те та ра да па има мо 
на при мер, оба ве зне по ка за те ље ква ли те та ра да за 
хи рур шке гра не ко ји из гле да ју ова ко:

–  Сто па ле та ли те та на хи рур шком оде ље њу, из ра
чу на ва се као број умр лих ли ца на хи рур шком 
оде ље њу по де љен са укуп ним бро јем ле че них 
на том оде ље њу и по мно жен са 100, а од но си 
се на де фи ни са ни вре мен ски пе ри од од го ди
ну да на.

–  Про це нат умр лих у то ку 48 ча со ва од при је ма 
на хи рур шком оде ље њу, из ра чу на ва се као број 
ли ца умр лих у то ку пр вих 48 ча со ва од при је
ма на хи рур шком оде ље њу по де љен са бро јем 
умр лих на том оде ље њу и по мно жен са 100

– Сто па ле та ли те та опе ри са них па ци је на та
– Про сеч на ду жи на бол нич ког ле че ња
– Број опе ра ци ја по хи рур гу
–  Број ме ди цин ских се ста ра по бол нич кој по

сте љи
–  Про це нат па ци је на та упу ће них на хи рур шка 

оде ље ња дру гих здрав стве них уста но ва.

Пре по ру че ни по ка за те љи ква ли те та ра да за хи
рур шке гра не:

–  Про се чан број пре о пе ра тив них да на ле че ња за 
хи рур шке гра не

–  Про це нат опе ра ци ја у оп штој, спи нал ној и епи
ду рал ној ане сте зи ји

–  Про це нат по нов них хо спи та ли за ци ја (са истом 
ди јаг но зом) на оде ље њи ма хи рур шких гра
на ме ди ци не у ро ку од 30 да на од от пу ста из 
бол ни це.

Ре пу бли ка Срп ска је на ДСГ пре шла 2011. го ди не 
и то је на ма на рав но пот пу но на мет нут си стем, 
по узо ру на аустра лиј ски мо дел. То је си стем ко ји 

је кре и ран за по ве ћа ње ефи ка сно сти ме ди цин ске 
не ге из аме рич ких из во ра, та ко да ис па да да мо
же да бу де исти си стем на пла те у Ма ја ми ју, Не ве
си њу, Звор ни ку, Тре би њу, Бу ку ре шту и Ко пен ха ге
ну. Ја сно је да тај си стем не пре по зна је раз ли чи те 
по тре бе бол ни це у Не ве си њу и Кли нич ког цен тра 
у Ба ња лу ци. 

Ме ђу тим, ако смо већ ушли у тај ДСГ си стем, хај
де да ви ди мо шта пра те аме ри кан ци на том свом 
ни воу. Да кле, ту су че ти ри основ не гру пе:

– Мор та ли тет (22 од сто)
– Без бед ност не ге (22 од сто)
– По нов ни при јем па ци је на та (22 од сто)
– Ис ку ство па ци је на та (22 од сто)
– ефек тив ност ле че ња (4 од сто)
– Вре мен ски оквир ле че ња (4 од сто)
–  ефи ка сна упо тре ба ме ди цин ског сни ма ња 

(4 од сто).

Не тре ба по себ но на по ми ња ти да у Ре пу бли ци 
Срп ској ве ћи ну ових пра ће ња наш си стем пре уво
ђе ња ДСГ ни је по зна вао. За то, оно до че га је ДСГ 
код нас до вео је до не ве ро ват не упо тре бе ши фра
на та у кре а тив ном при ка зи ва њу ра да бол ни це. 

што се ти че пи та ња о то ме да ли се део пла та 
ле ка ра у Ре пу бли ци Срп ској об ра чу на ва на осно
ву нор ми из вр ше ња, од го вор је ве о ма кра так, не. 
Ме ђу тим, по сто је не ки по ку ша ји. Од ка ко је тај 
ДСГ уве ден 2011. го ди не, јед но вре ме су у Кли нич
ком це тру у Ба ња лу ци, ше фо ви оде ље ња до би ја ли 
не ки но вац као фи нан сиј ску од го вор ност за сво је 
оде ље ње, али је то не тра гом не ста ло. Не тра гом је 
не ста ло, за то што су и те па ре по ка зи ва ле ре ал ност 
ко ју ни ко ни је хтео да ви ди. 

Оно што ми да нас има мо у Кли нич ком цен тру, 
има мо тај елек трон ски тран сфер по да та ка, у ко је је 
укљу че но све оно што тре ба да бу де укљу че но, ме
ри се фи нан сиј ски учи нак и он да наш ме наџ мент 
има од ре ђе ни под сти цај на осно ву то га.

Ме ђу тим, оно што је исти на је сте да су сви ти по
да ци ло ши, пр ља ви и ни ка кви, та ко да овај фи нан
сиј ски ре зул тат не пред ста вља ре ал ност. 

И на кра ју, ни смо да ле ко сти гли, за то што ми
слим да ни је ни иде ја да да ле ко стиг не мо. Функ
ци о ни са ње здрав стве ног си сте ма на Бал ка ну је 
ба зи ра но на екс пло а та ци ји ле ка ра, то је основ
но. Има мо ле ка ра ко ји ра ди пу но рад но вре ме, 
на кон то га де жу ра пет до осам пу та ме сеч но и на 
кра ју то га, ра ди при ват но по под не да би мо гао 
да ку пи ци пе ле. На том јад ном ле ка ру је ба зи ран 
здрав стве ни си стем и због то га ни ко не же ли ре
ал но да по ка же ка кво је ствар но ста ње у здрав
стве ном си сте му. //

Др Зденка Чебашек Травник,
председница Лекарске коморе Словеније

С
ло ве ни ја је тре нут но на ше стом ме сту у европ
ској уни ји по упо тре би услу га пу тем ездрав
ства. Удео елек трон ских ре це па та је пре ко 93 
од сто. Од по чет ка ове го ди не де лу је и ебол, 

од но сно из ме на по да та ка о бо ло ва њу, та ко да па
ци јент не до би ја ви ше ни шта у ру ке не го све иде 
елек трон ским пу тем над ле жним слу жба ма. Дру ги 
еле мен ти ездрав ства ко је има мо, још су у раз во ју.

По сто је мо гућ но сти за оства ри ва ње ел ектрон ске 
ме ди цин ске до ку мен та и цје, од но сно здрав стве них 
кар то на па ци је на та и исто та ко по сто ји мо гућ ност 
епо се те, што је за пра во еса ве то ва ње са ле ка ром, 
без до ла ска у здрав стве ну уста но ву. То се при ме
њу је у огра ни че ним си ту а ци ја ма, ни је још све о бу
хват но и при мен љи во код свих док то ра.

Ка ко из гле да рад но ме сто док то ра у Сло ве ни ји? 
Ком пју тер је по стао нај ва жни ји део опре ме сва ке 

ам бу лан те или рад ног ме ста и без то га не ма ни

шта од ди јаг но сти ке, упу та, ре це па та. Све иде пре
ко ком пуј те ра. ако не иде, он да не ма ни пла ћа ња 
услу га, са ста но ви шта здрав стве ног оси гу ра ња.

На ши ком пју те ри су исто вре ме но и про из во ђа
чи по да та ка за на шу епи де ми о ло ги ју, од но сно за 
наш на ци о нал ни Ин сти тут јав ног здра вља. Док ни

други ПаНеЛ
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НИ КО Ла Ра ДО МаН (Ми ни стар ство здра вља 
РС): Др Че ба шек, спо ме ну ли сте да је у Сло ве
ни ји у фа зи раз во ја елек трон ски здрав стве ни 
кар тон. То је не што чи ме се тренут но ба ви мо у 
Ср би ји и тај про је кат је у фи нал ној фа зи. До кле 
сте сти гли са тим про јек том у Сло ве ни ји?

ДР Че Ба шеК: По сто је два ни воа раз во ја екар
то на, али је пи та ње ко ли ко је екар тон укљу чен 
у ре дов ни про цес ле че ња и ди јаг но сти ке. Ле кар
ска ко мо ра Сло ве ни је о том раз во ју оба ве шта
ва сво је чла но ве пре ко чла на ка у на шој ре ви ји 
ИСИС и ту мо же мо про чи та ти ка ко по сто ји цен
трал ни ре ги страр по да та ка о па ци јен ти ма. то 
се код нас зо ве цРПП и ту се мо гу ску пља ти по
да ци. али, ни су сви из во ђа чи тех нич ки спрем
ни да ша љу из во де а по сто ји и дру ги про блем, 

јер и они ко ји би мо гли да ко ри сте те по дат ке, 
ко ји су већ не где са ку пље ни, ни су на ви кли да 
усту па ју тај си стем и да би смо ушли у тај си
стем, мо ра мо да има мо си гур ну, без бед ну ве
зу. европска директива о безбедности података 
налаже да та ве за мо ра би ти без бед на, од но сно 
ни ко не мо же да има мо гућ ност при сту па по
да ци ма. Мо ра да по сто ји за шти ће ност при ват
но сти по да та ка па ци је на та у цен трал ној ба зи, 
та ко да сви док то ри мо ра ју да има ју по себ ну 
кар ти цу и при ступ тим цен тр ала ним ба за ма. 
То иде спо ро и сад са За во дом за здрав стве но 
оси гу ра ње ра ди мо на ола кша ва њу при сту па, 
ка ко не би мо ра ли да за сва ког па ци јен та по
на вља мо цео про цес.

Мо же се до ћи код нас да се ви ди ка ко то ра ди, али 
још ни је та ко да мо же мо ти ме да се хва ли мо.

При Сту Па По да ци ма мо ра да буде без бед аН
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је све ис пу ње но о па ци јен ту ко ји је на пре гле ду, не 
мо же да се при ми дру ги па ци јент. 

Про гра ми се код про из во ђа ча раз ли ку ју јер има 
пу но про вај де ра и то су по не кад ве ли ке по те шко ће 
али све у све му, ка ко цен трал ни си стем ездра вља 
де лу је, из да на у дан је бо ље.

али, шта ва ља за пам ти ти из на шег ис ку ства? Раз
вој ездрав ства пр во мо ра да се ме ри на за јед нич
ким про јек ти ма, од но сно сва ки но ви про из вод, био 
то ере цепт, ебо ло ва ње или ко ја год но ва услу га, 
све тре ба да се при пре ма за јед но са ле ка ри ма ко ји 
то упо тре бља ва ју у сва ко днев ној прак си. 

а не ка ко је то обич но, да не ко спре ми не ке про
гра ме и он да нам их про да је. У Сло ве ни ји смо ишли 
пра вим пу тем и ско ро од по чет ка раз во ја ездрав
ства, ле ка ри су уче ство ва ли у раз во ју но вих елек
трон ских услу га у здрав ству, за јед но са За во дом за 
здрав стве но оси гу ра ње Сло ве ни је.

Оно што је бит но је сте да се чу је глас ле ка ра и 
да ле ка ри уче ству ју у ди ги тал ној тран сфор ма ци
ји здравствстве ног си сте ма. За то мо ра мо ак тив
но уче ство ва ти и то у сва ком про јек ту од са мог 
по чет ка, зах те ва ти тех нич ке по дат ке и по дат ке о 
фи нан си ра њу. 

Код нас је то по ста ло ве ли ки про блем, го то о во 
сва ко днев но јер апе ти ти ИТ фир ми ра сту и ако то 
ни је од по чет ка до бро ус по ста вље но и по ста вље
на гра ни ца, на ста је про блем. 

Не до зво ли те да вам на мет ну сво је про гра ме без 
прет ход не ана ли зе пи лот про јек та. Ми смо у том 
про јек ту ебол ус пе ли да се на мет не мо и да тра
жи мо уче шће и, мо рам ре ћи да је то наш пр ви ве
ли ки успех и на дам се да ће та квих за јед нич ких 
про је ка та би ти још ви ше. //

Никола Радоман,
координатор за интегрисани информациони 
систем здравства у Министарству здравља 
Републике Србије

М
и ни стар ство здра вља је 2016. го ди не на
ба ви ло је дан ин фор ма ци о ни си стем ко ји 
је тре ба ло да уве же све по сто је ће си сте
ме ко ји се на ла зе по вер ти ка ли здрав

стве не за шти те, при мар ну, се кун дар ну и тер ци јар
ну здрав стве ну за шти ту у та ко зва ни Ин те гри са ни 
здрав стве ни ин фор ма ци о ни си стем. Он је са со бом 
до нео раз не мо ду ле, а је дан од нај бит ни јих је еупут 
и да нас у Ср би ји има мо ско ро сто про цент но упу
ћи ва ње па ци је на та елек трон ским пу тем.

Раз ви јен је и елек трон ски ре цепт, ко ји је је дан од 
про је ка та на ко ји сам нај ви ше по но сан. Тре нут но 
ра ди мо на раз во ју ера ди о ло ги је, на раз во ју елек
трон ског здрав стве ног кар то на и та ко ђе на раз во

ју пор та ла па ци јен та што би тре ба ло да за жи ви у 
на ред них не ко ли ко ме се ци.

Иде ја је да све здрав стве не по дат ке спу сти мо за 
па ци јен те у њи хов елек трон ски до си је, ка ко би они 
мо гли те по дат ке да но се са со бом, чи ме би би се 
свим уче сни ци ма у здрав стве ном си сте му олак
ша ло ква ли тет ни је до но ше ње од лу ка. 

Им пле мен та ци ја је за по че ла 2016. го ди не, ишла 
је по фа за ма. Пр во смо кре ну ли у Ни шу, Кра гу јев цу, 
Бе о гра ду, Но вом Са ду. Не ки од по сто је ћих мо ду ла су: 
мо дул за ак тив но сти иза бра них ле ка ра, елек трон
ски упут, елек трон ски ре цепт, мо дул за про то ко ле, 
мо дул за ин те гра ци је, мо дул за би знис ин те ли ген
ци ју, мо дул за ме ди цин ску опре му и апа ра те...

Мо ду ли ко ји су тре нут но ак тив ни су елек трон ски 
ре цепт, та ко ђе и мо дул за еви ден ци ју ли ца обо ле
лих од ве ћих бо ле сти од јав ног зна ча ја. Мо дул за 

елек трон ски кар тон је у фи нал ној фа зи, пла ни ра мо 
да бу де пу штен у на ред на два до три ме се ца.

Ли сте че ка ња су за вр ше не, ра ди о ло ги ју тре нут но 
им пле мен ти ра мо у уста но вама се кун дар ног и тер
ци јар ног ни воа, док је при мар ни ни во цео по кри вен. 

Иза зо ви са ко ји ма смо се су о ча ва ли то ком имле
мен та ци је ин те гри са ног здрав стве ног ин фор ма ци
о ног си сте ма углав ном се од но се на ло шу мре жну 
струк ту ру, не до ста так ра чу на ра, не а жур не ли сте 
ле ка ра, не а де кват на за по сле на ли ца ко ја су сла
та на ко ри снич ке обу ке и дру ги про бле ми ко ји су 
углав ном ре ша ва ни у хо ду.

Са да у си сте му има мо 476 здрав стве них уста но
ва, 78.000 ко ри сни ка од ко јих су пре ко 23.000 ле ка
ри, док то ри, тех ни ча ри. Днев но се ло гу је око 18.000 
уни кат них ко ри сни ка.

Ра ди мо тре нут но на раз во ју 
ера ди о ло ги је, на раз во ју елек трон ског 

здрав стве ног кар то на и на раз во ју пор та ла 
па ци јен та што би тре ба ло да за жи ви 

у на ред них не ко ли ко ме се ци

Им пле мен та ци ја елек трон ског ре цеп та је ура ђе
на у ве о ма крат ком ро ку, за по че та је 2017. го ди не 
и да нас има мо им пле мен ти ран ере цепт у свим 
уста но ва ма ко је се на ла зе у пла ну мре же, као и у 
при ват ним уста но ва ма ко је има ју уго вор са РФ ЗО. 
У си сте му има мо пре ко 3700 апо те ка ко је има ју 
уго вор са РФ ЗО и ко је све те ре цеп те на днев ном 
ни воу до би ја ју од здрав стве них уста но ва.

циљ уво ђе ња елек трон ског ре цеп та био је да се 
хро нич ним бо ле сни ци ма омо гу ћи те ра пи ја на два 
до шест ме се ци. На овај на чин ле ка ри ма се сма њу је 
број по се та, отва ра се про стор за ква ли тет ни је пру
жа ње услу га, као и мо гућ ност ба вље ња пре вен тив
ним пре гле ди ма, док је са дру ге стра не, гра ђа ни ма 
омо гу ће но да ре ђе од ла зе код ле ка ра и у апо те ку. Од 
по чет ка про јек та про пи са но је пре ко 155 ми ли о на 
ре це па та а из да то је не што ма ње од 100 ми ли о на.

Оно што је вр ло ва жно, по ред уште де вре ме на и нов
ца, је то што уво ђе ње елек трон ског ре цеп та омо гу ћу
је кон тро лу Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси
гу ра ње над сва ким про пи са ним ре цеп том у Ср би ји 
и са да из си сте ма мо же мо да из вла чи мо по дат ке и 
ра ди мо раз ли чи те ана ли зе ко је мо гу да ко ри сте ка
ко РФ ЗОу, та ко и Ин сти ту ту за јав но здра вље Ба тут.

На по ме нуо бих и да, кроз Дру ги про је кат раз во ја 
здрав ства Ре пу бли ке Ср би је ра ди мо на им пле мен
та ци ји 16 кли нич них пу те ва у ло кал не ин фор ма ци
о не си сте ме. Упра во то тре ба да по мог не ле ка ри ма, 
да им бу де во дич за па ци јен те кроз ин фор ма ци о
ни си стем и да им да не ке смер ни це, под сет ни ке. 
У ве зи то га, одр жа ва мо и ве ли ки број са ста на ка са 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка и ле ка ри ма, ка
ко би они да ли сво је ми шље ње.

Мо дул е–ра ди о ло ги ја је не што чи ме се тре нут но 
ба ви мо и по ку ша ва мо да омо гу ћи мо ра ди о ло зи ма 
да, пре ко кре и ра ња цен трал ног „кла у да“ у ко ме се 
на ла зе сви сним ци, мо гу да очи та ју сни мак и ако 
ни су у са мој здрав стве ној уста но ви. 

На овај на чин по ку ша ва мо да ре ши мо и ли сте 
че ка ња, јер ће се овим пу тем по ве ћа ти про дук тив
ност и, самим тим, и сма њи ти ли сте че ка ња.

што се ти че оста лих ак тив но сти у обла сти ди ги
та ли за ци је здрав ства, ра ди мо на по ди за њу ефи ка
сно сти скри нин га.

Та ко ђе, оно што је спо ме ну ла и ко ле ги ни ца из 
Сло ве ни је, у на ред ном пе ри о ду ба ви ће мо се ти ме 
да у по гле ду ебо ло ва ња, у пот пу но сти ди ги та ли
зу је мо све по слов не про це се и да ин фор ма ци ја од 
иза бра ног ле ка ра, оде до РФ ЗО, а ода тле од лу ка Ко
ми си је до са мог по сло дав ца. Ти ме по ма же мо па
ци јен ту ко ји ви ше не ће мо ра ти сам да иде и за вр
ша ва све поменуто.

Уз ере цепт же ли мо да раз ви је мо и ин тер ак ци је 
ле ко ва, од но сно да омо гу ћи мо при ступ ле ка ри ма, 
ка ко би при ли ком про пи си ва ња ле ко ва има ли пра
во вре ме ну ин фор ма ци ју о то ме да ли су од ре ђе ни 
ле ко ви у ин тер ак ци ји, као и фар ма це ут у тре нут
ку из да ва ња ле ко ва. //

Др Харун Дрљевић,
председник Лекарске коморе Федерације 
Босне и херцеговине

К
ад је ин фор ма ти за ци ја здрав ства у пи та
њу, пр ви пут да сам на стра ни ми ни стра 
здра вља. Ми ни стар ство ра ди на ин фор ма
ти за ци ји, али кроз ин фор ма ти за ци ју ин

фор ма тив ног про сто ра у Фе де ра ци ји, нај ви ше се 
ви ди ко ли ко је она ком пли ко ва на. Јер, у Фе де ра
ци ји има те де сет кан то на, а по за ко ну, кан то ни су 
од го вор ни за ин фор ма ти за ци ју. Због то га има мо 
кан то не ко ји су бо га ти ји и кан то не ко ји су си ро
ма шни ји. Оне ко ји су раз ви ли вр ло до бре ин фор
ма ци о не плат фор ме, кад је здрав ство у пи та њу, а 
има мо кан то не ко ји су тек по че ли са тим.

Ја мо гу го во ри ти са мо у име свог кан то на, а то је 
Зе нич ко до бој ски кан тон. Ми смо кре ну ли са бол
нич коин фор ма тив ним си сте мом у кан то нал ној 
бол ни ци у Зе ни ци и ус пе ли смо у вр ло крат ком 
вре ме ну да уве же мо све слу жбе. За тим је до шло до 
ве зи ва ња са до мо ви ма здра вља. У кан то ну има 12 
оп шти на и све те оп шти не су уве за не. По пи та њу 
ере цеп та, ту ствар но не ма про бле ма, али је по пи
та њу еупу та ма ло дру га чи ја си ту а ци ја, јер слич но 
као у хр ват ској, има мо и јед не и дру ге упу те. Ми 

уну тар бол нич нког си сте ма има мо ин тер не елек
трон ске упу те, али па ци јен ти у до мо ви ма здра вља 
вр ло че сто, уз еупут ни цу ко ја са ма мо же би ти упу
ће на на од ре ђе но ме сто, узи ма ју и па пир ни упут.

Кад је у пи та њу ера ди о ло ги ја, ја ко ји сам на чел
ник слу жбе за бо ле сти дој ке и мо гу пра ти ти све 
ма мо граф ске на ла зе ко ји се на кан то ну у свих 12 
оп шти на ура де у до мо ви ма здра вља или бол ни
ца ма, као и у оним при ват ним уста но ва ма ко је 
има ју уго вор са Фон дом здрав стве ног оси гу ра ња, 
не мо гу да гле дам дру ге на ла зе не го са мо оно чи
ме се ба вим.

што се ти че екар то на, ми не ма мо екар то не још 
увек. Посто ја ле су кар ти це ко је су би ле као кре
дит не кар ти це, где би смо по хра њи ва ли по дат ке 
и он да би па ци јент до ла зио код ле ка ра са тим. То 
је тре ба ло да бу де не ко пре ла зно ре ше ње.

у Фе де ра ци ји има те де сет кан то на, 
а по за ко ну, кан то ни су од го вор ни 

за ин фор ма ти за ци ју. Због то га има мо 
кан то не ко ји су бо га ти ји и кан то не ко ји 

су си ро ма шни ји. Оне ко ји су раз ви ли 
вр ло до бре ин фор ма ци о не плат фор ме, 

кад је здрав ство у пи та њу, а има мо 
кан то не ко ји су тек по че ли
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Деј тон ски спо ра зум је ту ве ли ки про блем јер ни
је пред ви део да се кан то ни ме ђу соб но уве жу у си
стем. То је онај део по ко ме је, по Деј то ну, од го вор на 
Фе де ра ци ја, да те кан то не прак тич но уве же да би 
се фор ми рао ин фор ма ци о ни здрав стве ни си стем 
са ме Фе де ра ци је. То још увек не по сто ји, већ по
сто је раз ли чи ти ин фор ма ци о ни си сте ми од кан
то на до кан то на.

Ту на ста је про блем, јер ако хо ће те па ци јен та да 
по ша ље те у дру ги кан тон, он да мо ра те да му да те 
па пир ни упут или ако има ту елек трон ску кар ти
цу, он да мо же да се упу ти и пре ко кар ти це. 

Ни смо на по чет ку, али смо да ле ко од кра ја и 
ми слим да ће ездрав ство у бу ду ћо сти би ти јед на 
при си ла, без об зи ра на то ко је про бле ме има мо и 
на ко је по те шко ће на и ла зи мо. //

Др Маја Вајагић, 
хрватски завод за здравствено осигурање 
и чланица Комисије за јавноздравствену 
делатност Лекарске коморе хрватске

О
д 2010. го ди не у хр ват ској је до ста то га им
пле мен ти ра но у по гле ду ин фор ма ци о ног 
раз во ја. Тех нич ка ре ше ња су спрем на и го
то ва али увек оста је пи та ње ко ри шће ња. 

Спо ме ну ћу ов де са мо ездрав стве ни кар тон ко
ји је у хр ват ској раз ви јен тех нич ки у пот пу но сти 
и ње му мо гу при сту па ти и све по дат ке ви де ти по
ро дич ни ле ка ри. Ме ђу тим, код при сту па дру гих 
ле ка ра у бол ни ци или не кој спе ци ја ли стич кој ор
ди на ци ји, увек се ту по ста вља пи та ње овла шће ња. 
Ле кар ска стру ка је има ла до ста рас пра ва у ве зи са 
тим ко шта мо же да ви ди. На при мер, да ли сто ма
то лог тре ба да има при ступ мен тал ним бо ле сти ма 
па ци јен та или ин фор ма ци ји да је па ци јент хИВ 
по зи ти ван и то је не што на че му ле кар ска стру ка 
и тре ба нај ви ше да ра ди, на то ме ко ји су по да ци 
нео п ход ни и ко шта мо же да ви ди.

Ка ко то из гле да у хр ват ској? Пре ко цен трал ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма, где се от пре ма ју све ин
фор ма ци је, у прак си је ве ћи на тих ин фор ма ци ја 
дво смер на. 

У при мар ној здрав стве ној за шти ти, све че ти ри 
обла сти (по ро дич на ме ди ци на, сто ма то ло ги ја, 
ги не ко ло ги ја, пе ди ја три ја) су у пот пу но сти ин
фор ма ти зо ва не 2010. го ди не. Им пле мен ти ран је 
ере цепт у пот пу но сти и ко ри сти се у 99 од сто слу
ча је ва, с тим да док тор по ро дич не ме ди ци не има 
и еупут и ена лаз. 

Исто има мо и за при мар ну ла бо ра то риј ску ди
јаг но сти ку где за пра во ви ше не ма па пи ра. 

Осим еупу та, па ра лел но има мо и па пир ни упут 
и то је оно на че му тре нут но ра ди мо, јер па ци јент 

са па пир ним упу том и да ље иде сам да за ка зу је.
С об зи ром на то да има мо про бле ма са ли ста ма че
ка ња, тре нут но је већ у до ста ви со кој фа зи раз во ја 
ели ста че ка ња ко ја не са мо да ће да ти ре ал не по
дат ке па ци је на та ко ји су на че ка њу, јер су до са да 
бол ни це во ди ле сво је ин тер не ли сте, већ ће те по
дат ке ви де ти и Ми ни стар ство здра вља и струч ни 
тим у хр ват ском за во ду за здрав стве но оси гу ра ње 
ко ји ће са њи ма мо ћи да упра вља на на чин да ће 
ви де ти од оних уго во ре них ти мо ва и по ну ђе ног 
рад ног вре ме на, да ли су тер ми ни по пу ње ни, ба
рем у при бли жном оби му. 

што се ти че раз ме не по да та ка и ко му ни ка ци је 
из ме ђу оп ште по ро дич не ме ди ци не и спе ци ја ли
стич ке здрав стве не за шти те у бол ни ца ма, има мо 
еупут. То је за пра во тех нич ка упут ни ца ко ја ге не
ри ше ко му ни ка циј ску по ру ку на на чин да док тор 
оп ште ме ди ци не ди рект но ко му ни ци ра са спе ци
ја ли стом у бол ни ци, без „хо да ња“ па ци јен та. То је 
та ко зва на кон сул тант ска упут ни ца. 

Уз то има мо ере цепт, еупут ни цу, ена лаз, има
мо и ено во ро ђен че. То је ауто мат ска при ја ва но

во ро ђе ног де те та ко ја се исто ге не ри ше из бол нич
ког си сте ма, има мо и ера чун. 

До ста од на ших ере ше ња су им пле мен ти ра на 
у пот пу но сти, ме ђу тим део је са мо тех нич ки им
пле мен ти ран, али ни је у це ло сти. 

што се ти че без бед но сти си сте ма, што је на ма 
сви ма за пра во ве ли ка став ка, овај си стем је то
тал но за тво рен и здрав стве ни рад ник при сту па 
са мо са сво јом пла вом смарт кар ти цом, иден ти
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Оно што цен трал ном здрав стве ном 
си сте му за пра во не до ста је је по ве за ност 

са при ват ним уста но ва ма ко је не ма ју 
уго вор са Фон дом а ко је има ју ре ше ње 
Ми ни стар ства за спро во ђе ње од ре ђе не 

здрав стве не де лат но сти

фи ка ци ја је јед но знач на, ни шта се у си сте му не 
бри ше ни ти стор ни ра, по сто ји по да так о све му и 
до дат но уз све то, сва ка смарт кар ти ца има дру га
чи је овла шће ње. 

Има мо та ко ђе јед ну плат фор му за на ци о нал не 
пре вен тив не про гра ме, с об зи ром на то да већ ду ги 
низ го ди на спро во ди мо скри нинг за ра но от кри
ва ње ра ка дој ке и де бе лог цре ва, раз ви ја мо ра но 
от кри ва ње ра ка гр ли ћа ма те ри це, а тре нут но уво
ди мо и скри ниг на рак плу ћа и има мо и скри ниг 
на сла бо ви дост код де це.

Че ти ри скри нин га су на јед ној за јед нич кој плат
фор ми и у пот пу но сти су по ве за ни. 

што се ти че овла шће ња, има мо не ко ли ко ни
воа. На при мер, док тор оп ште ме ди ци не, ме ди
цин ска се стра, док тор у бол ни ци, За вод за здрав
стве но оси гу ра ње ода кле, ре ци мо има мо увид 
са мо у збир не по дат ке, а не у по дат ке по јед ни ча
ног па ци јен та.

До дат но, по сто ји раз ме на по да та ка из ме ђу Ми
ни стар ства здра вља и За во да за здрав стве но оси
гу ра ње и то нам је ја ко ва жно.

Оно што је на ма та ко ђе био иза зов је што на при
мер, са да на при мар ном ни воу има мо осам раз ли
чи тих ре ше ња, од но сно про вај де ра ко ји сви мо ра
ју при сва кој про ме ни у си сте му да за до во ље све 
кри те ри ју ме и до би ју овла шће ње. 

што се ти че при мар ног здрав стве ног си сте ма, 
сви су спо је ни и по ве за ни осим јав но здрав стве не 
де лат но сти, и ни је нам још спо је на па тро на жна 
здрав стве на за шти та. 

што се ти че бол ни ца, ве ћи на има ин те гри са не 
ин фор ма тич ке си сте ме и код нас ре ци мо, је дан 
про вај дер по кри ва го то во све бол ни це. Оста ло је 
ма ње од пет бол ни ца у це лој хр ват ској ко је још 
ни су им пле мен ти ра ле ин те гри са ни ин фор ма
циони си стем. 

Пор тал Па ци јент је та ко ђе до сту пан, што зна чи 
да па ци јен ти мо гу при сту пи ти сво јим основ ним 
здрав стве ним по да ци ма, ле ко ви ма ко ји су им из
да ти, хо спи та ли за ци ја ма и све што је за бе ле же но 
од стра не иза бра ног ле ка ра, ме ђу тим упо тре ба тог 
пор та ла је и да ље на ни ском ни воу. 

цен трал ни ин фор ма ци о ни здрав стве ни си стем 
је под ин ге рен ци јом Ми ни стар ства здра вља, ме
ђу тим, хр ват ски за вод за здрав стве но оси гу ра ње 
је тај ко ји је ак ту ел ни опе ра тер си сте ма. 

Оно што цен трал ном здрав стве ном си сте му за
пра во не до ста је је по ве за ност са при ват ним уста
но ва ма ко је не ма ју уго вор са Фон дом а ко је има
ју ре ше ње Ми ни стар ства за спро во ђе ње од ре ђе не 
здрав стве не де лат но сти и оно што се тренут но 
раз ви ја у хр ват ској је цен трал ни ин фор ма тич ки 
си стем ко јим ће за пра во Ми ни стар ство здра вља 
ви де ти раз ли чи те ана ли зе и упра вља ти, пла ни
ра ти и до но си ти здрав стве не по ли ти ке. 

План у бу дућ но сти је да се За вод по ве же и са 
хр ват ском ле кар ском ко мо ром и са дру гим ко мо

ра ма у здрав ству, ка ко би смо и са њи ма мо гли да 
раз ме њу је мо по дат ке из здрав ства.

Оста је нам још и да уве де мо при ја ву за ра зне бо
ле сти, ма лиг не бо ле сти, и то је све тре нут но у про
це су ин фор ма ти за ци је. Наш је не ки став и план да 
здрав стве на, од но сно ме ди цин ска ин фор ма ци ја на
ста је на јед ном ме сту, бе ле жи се јед ном и да ље се 
ди стри бу и ра сви ма они ма ко ји ма је по треб на.  //

Др Саша Вујновић,
председник Коморе доктора медицине 
Републике Српске

Ч
и ње ни ца да је Ре пу бли ка Срп ска ма ла, 
омо гу ћи ла нам је да раз ви је мо ин фор ма
ци о не си сте ме. По сто ји до ку мент из 2000. 
го ди не, ко ји го во ри о евла ди у Ре пу бли

ци Срп ској, где је не ве ро ват но пре ци зно на ве де но 
ко ји ће про бле ми да се по ја ве у прак си. То је до ку
мент од пре 20 го ди на и ту су при ме ће ни не до ста
так аде кват не ле ги сла ту ре, не до ста так нов ца, ин
фра струк ту ре, ди ги тал не пи сме но сти и од би ја ње 
про ме на. Све ове ства ри су и да нас при сут не, али 
су мно го дру га чи је не го што су би ле та да.

Пр ви и нај ве ћи наш про блем је не до ста так ле ги
сла ти ве. Ре ла тив но смо да ле ко од ма кли у ин фор
ма ци о ним тех но ло ги ја ма у здрав ству, ме ђу тим, 

још увек не ма мо ди ги тал ни пот пис. Не ма мо усво
јен ди ги тал ни пот пис, јер има мо европ ски за кон о 
ди ги тал ном пот пи су ко ји, из ме ђу оста лог, де фи ни
ше аген ци ју ко ја акре ди ту је тај пот пис и та аген
ци ја тре ба да бу де на ни воу Бо сне и хер це го ви не, 
што РС сма тра као на пад на Деј тон ски спо ра зум. 
Та ко да ми де сет го ди на не ма мо елек трон ски пот
пис, де сет го ди на ра ди мо у пот пу но елек трон ском 
окру же њу, што зна чи да де сет го ди на на не ки на
чин има мо си стем ско фал си фи ко ва ње ме ди цин
ске до ку мен та ци је, јер ни шта ни је пот пи са но ди
ги тал ним пот пи сом.

По ли ти ка уна пре ђе ња здра вља из 2007. го ди не 
де фи ни са ла је да је нео п хо дан ездрав стве ни си
стем, и већ 2002. го ди не по чи њу осми шље ни про
јек ти, фи нан си ра ни од Свет ске бан ке и под сти
ца ње раз во ја епро јек та за по ро дич ну ме ди ци ну. 
Већ 2008. го ди не има мо им пле мен та ци ју на ни

До ста смо ура ди ли, ве ро ват но за то 
што смо ма ли, ве ро ват но за то што смо 
вр ло ра но кре ну ли на мо де ран си стем, 

огром но је пи та ње без бед но сти, 
али то ниг де ни је ре ше но
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ра ли са ди рек то ри ма бол ни ца о уво ђе њу ин фор
ма ти ке, ја сам ба рем у 50 од сто слу ча је ва имао 
ути сак да они ми сле да је ин фор ма ти ка про ла зна 
мо да и да ће то про ћи за пар го ди на. Ни су на ин
фор ма ти ку у здрав ству гле да ли као на ствар ко ја 
ће про ме ни ти на чин функ ци о ни са ња. 

Да нас ви ше ни ко та ко не ми сли, сви зна ју да је 
ин фор ма ти ка не ми нов ност ко ја мо ра да се де си. 
Ди ги тал на тран сфор ма ци ја у здрав ству за пра во 
зна чи да упо тре бом ди ги тал не тех но ло ги је тре ба 
да уна пре ди те свој по слов ни про цес, шта год тај 
по слов ни про цес био. 

За 20 го ди на сви про јек ти ко је сам ра дио у здрав
ству су би ли успе шни а кључ ни раз лог за то је тај 
што смо те сно ра ди ли са стру ком да би смо по

слов не про це се при ла го ди ли и да би ин фор ма ти
ка има ла сми сла. 

Пр ви иза зов са ко јим се су о ча ва мо у прак си је 
ре ше ност нај од го вор ни јих. ако те ре ше но сти нај
од го вор ни јих не ма, те шко ће до тран сфор ма ци је 
до ћи. Дру ги иза зов је да се схва ти да је про ме на 
не из бе жна. По тре бан је ве ли ки на пор, ве ли ко раз у
ме ва ње, мул ти ди сци пли нар ност у не кој од лу ци да 
се „по ву че та ши би ца“ и да се пре ки не лош низ.

И на рав но, ту је при хва та ње тех но ло ги је. За ових 
20 го ди на ни ко ни је мо гао ни да прет по ста ви да 
ће тех но ло ги ја би ти та ко бр зо при хва ће на чак и 
од стра не нај ста ри јих. 

Чак и они нај твр до кор ни ји про тив ни ци тех но
ло ги је су ушли у ИТ при чу и ко ри сте тех но ло ги ју. 
Са да се де ша ва је дан дру ги про блем. Мла ди ле ка
ри са ко ји ма ра ди мо дру га чи је схва та ју тех но ло
ги ју, ин тер нет и то је по се бан иза зов.

На без бед но сти по да та ка, о ко јој се до ста го во ри ло 
на овом ску пу, се стал но ра ди. Не по сто ји нео сво ји ва 
твр ђа ва, то га смо сви све сни, али се ура ди ло мно го 
то га по том пи та њу. Ва жно је има ти на уму да ИТ 
обез бе ђу је пра ће ње, од но сно пру жа нам мо гућ ност 
да у сва ком тре нут ку зна мо ко је ка да и за што при
сту пао од ре ђе ном по дат ку, ко ли ко пу та је при сту пао 
том по дат ку, ко му је дао при ви ле ги ју за то и на тај 
на чин ства ра мо јед ну ат мос фе ру да, ако и до ђе до 

пу ца ња без бед но сти, бар зна мо ка ко се он де сио и 
ка ко да спре чи мо да се то не до го ди по но во. 

По пи та њу ди ги тал ног пот пи са исто тре ба би ти 
стр пљив. Пре де сет го ди на сви у све ту су се кле
ли у ди ги тал ни пот пис, смарт кард чи по ве, то са
да све из ла зи из мо де у зе мља ма по пут швед ске, 
где мо бил не апли ка ци је по ста ју но си о ци ди ги
тал ног пот пи са. 

У Ср би ји, у свом том мо ру ин фор ма ци ја ко је по
сто је у здрав ству, у крат ком ро ку смо ус пе ли да од 
око 420 уста но ва ко ли ко их има у здрав стве ном си
сте му Ср би је, пре ко 350 њих пот пу но ин фор ма ти
зу је мо, не где на шим, не где дру гим си сте ми ма. 

Са да има мо је дан дру ги фе но мен. Ми смо из то
га да уоп ште не ма мо по дат ке, до шли до то га да је 
све елек трон ски. Све је по ве за но у је дан си стем где 
су за пра во по ве за на три кључ на си сте ма, је дан је 
здрав стве ноин фор ма ци о ни си стем, дру ги еди јаг
но сти ка у ко јој пред ња че ла бо ра то риј скоин фор ма
ци о ни си сте ми и фи нан сиј ски кор пус у ко ме је нај
зна чај ни ји део апо те ка. То из ме ђу се бе мо ра би ти 
по ве за но та ко да на сва ком при ме ру тог си сте ма, 
мо ра мо да обез бе ди мо чи ње ни цу да се јед ном унет 
по да так не пре ку ца ва ви ше пу та, већ да се он да ље 
кроз си стем ко ри сти, од но сно да мо же да га ко ри
сти онај ко за то има пра во и при ви ле ги ју. 

ако ми обез бе ди мо да су ти си сте ми раз дво је
ни и да ми из но ва мо ра мо да пре но си мо по дат ке, 
они ће по ста ти су прот ност са ми се би, уру ши ти се 
и не ће би ти функ ци о нал ни.

Пред здрав стве не уста но ве се са да, због те огром не 
ин фор ма ти за ци је ста вља ју озбиљ ни иза зо ви. Ми, 
као не ко ко по ку ша ва да бу де парт нер у све му то
ме, то вр ло до бро осе ћа мо. Огром не ко ли чи не по
да та ка пум па ју се ка ИЗИСу, Фон ду. По што сам ја 
про јек то вао ба зу РФ ЗОа, мо гу да вам ка жем да се 
пре ко 30 ми ли о на по да та ка сва ког ме се ца сли је у 
ту ин сти ту ци ју. њих пре тра жи ти без озбиљ них си
сте ма не мо же мо. Наш циљ, од но сно наш пут и оно 
на че му као ком па ни ја ра ди мо је да из ме ђу свих 
уче сни ка у здрав стве ном си сте му на свим ни во
и ма обез бе ди мо раз ме ну по да та ка. 

Не ка пи та ња су та ко ђе по кре ну та на овом ску пу 
ко ја тек тре ба да бу ду ре ше на, као што је пи та ње 
ко че му мо же да при сту пи. На при мер, го то во сви 
ур гент ни цен три у Бе о гра ду су под на шим софт
ве ром, ја сам про вео у њи ма ви ше од два ме се ца 
жи во та. Сма трам да ур гент ним цен три ма, где љу ди 
до ла зе без све сти, где се спа ша ва ју жи во ти ме ре
но у се кун да ма, дао увид у све ба зе, и у ба зе фон
да и у ба зе Ми ни стар ства здра вља. То мо же да се 
за шти ти по себ ним при ви ле ги ја ма, а сма трам да 
је од из у зет ног зна ча ја.

Основ но пи та ње је да ли ми у овом тре нут ку ка
да има мо ве ли ки број по да та ка, има мо и до вољ но 
зна ње. То је на ша бор ба, ка ко да од те шу ме по да
та ка ко је има мо, ко је са да ин те гри ше мо и раз ме
њу је мо, до ђе мо до зна ња. //

Догађаји – Форум леКарсКе Коморе србијеДогађаји – Форум леКарсКе Коморе србије

воу по ро дич не ме ди ци не и 2011. је све пре ба че но 
на цен трал ну плат фор му. Има мо је дин стве ни си
стем, а за хва љу ју ћи то ме што смо ма ли, омо гу ће
но је да овај си стем кре и ра јед на ком па ни ја ко ја је 
ра сла за јед но са здрав стве ним си сте мом и раз во
јем ездрав ства. Тек ско ро се по ја вљу ју не ки но ви 
кон зор ци ју ми, док је до ско ро би ла та јед на ком
па ни ја ко ја је бли ско са ра ђи ва ла са ле ка ри ма, раз
у ме ла по тре бе и гра ди ла тај си стем.

е кар тон је при су тан у свим ор ди на ци ја ма по
ро дич не ме ди ци не, већ има мо раз ви је не и ере
цеп те, еупу те, екар то не, ена ла зе. Ни је дан по да
так се не уно си два или ви ше пу та јер су уне ше ни 
по да ци на јед ном ме сту по ну ђе ни као пар ци јал ни 
унос у дру гој си ту а ци ји.

Пи та ње ауто ри за ци је, од но сно ко све мо же да 
ви ди ко је по дат ке је и у Ре пу бли ци Срп ској до ста 
не ре ше но. Си гур но је да те по дат ке ви ди па ци
јент, ор ди ни ра ју ћи ле кар и За вод за здрав стве но 
оси гу ра ње.

да та цеН тар здрав Ства рС

Сте пен ре а ли за ци је 
•  При мар на здрав стве на за шти та – 100%
• КСЗ слу жбе 95% у ПЗЗ
• Хит на ме ди цин ска по моћ – 100%
• Се кун дар на и тер ци јар на за шти та – 40% 
• Слу жба Тран сфу зиј ске ме ди ци не – 100%
• Мен тал но здра вље – 100% 
•  Пра ће ње за ви сно сти о опој ним 

сред стви ма – 100%
•  Си стем пра ће ња по ја ва и ле че ња 

ту бер ку ло зе – 100%

Већ има мо озбиљ ну ар хи ву и то је ве ли ка вред
ност здрав стве ног си сте ма РС јер је до ступ но и 
омо гу ћу је зна чај не ана ли зе, пра ће ње и по сле дич
но да љи раз вој си сте ма.

За 13 го ди на у си сте му ПЗЗ је по хра ње но:
• Пре ко 500 ми ли о на до ку ме на та ПЗЗ са днев

ним при ли вом од 110.000
• Пре ко 70 ми ли о на ре це па та са днев ним при

ли вом од 30.000
• 50 ми ли о на упут ни ца и 50 ми ли о на на ла за са 

днев ним при ли вом од 22.000
• Де се то го ди шња еви ден ци ја о свим сег мен ти

ма ле че ња у ПЗЗ.

У про те клих 10 го ди на у сег мен ту се кун дар не и 
тер ци јар не за шти те је раз ви јен Кли нич кобол нич
ки ИС са ви ше од 600 спе ци ја ли зо ва них фор ми за 
унос по да та ка о ак тив но сти ма у овој обла сти.

Си стем има вла сти те ком по нен те у окви ру је
дин стве не апли ка ци је за:

• Пра ће ње про ме та ле ко ва од тен де ра до па ци
јен та – ПУТ Ле Ка

• Пра ће ње про це са ле че ња од упут ни це до от пу
ста и фак ту ре

• Ин те гри са ни ЛИС (ла бо ра то риј ски ин те гри са
ни си стем) 

• Вла сти ти ин те гри са ни РИС (ра ди о ло шки ин те
гри са ни си стем) са ПацС (PACS-Pic tu re Ar chi ving and 
Com mu ni ca tion System) функ ци о нал но сти ма

• Мо гућ ност ра да са та бле ти ма и мо бил ним те
ле фо ни ма ди рект но у си сте му.

Са да се по ку ша ва и са раз во јем ве штач ке ин те
ли ген ци је, а оно што већ има мо је под си стем за 
про ве ру ми ни мал ног вре ме на по на вља ња ла бо ра
то риј ских пре тра га, си стем сам зна кад је ко ја пре
тра га тра же на, де фи ни са но је у ко јим пе ри о ди ма је 
аде кват но да се тра жи. ако ни је у тим пе ри о ди ма, 
он да си стем оба ве шта ва. То смо већ ви де ли да по
ка зу је озбиљ не ре зул та те у пр вој го ди ни ко ри шће
ња, где смо знат но сма њи ли број пре тра га ко је су 
тра же не у су ви ше вре мен ски крат кој дис тан ци. 

До ста смо ура ди ли, ве ро ват но за то што смо ма
ли, ве ро ват но за то што смо вр ло ра но кре ну ли на 
мо де ран си стем, огром но је пи та ње без бед но сти, 
али то ниг де ни је ре ше но. Ми мо же мо вр ло пре
ци зно да де фи ни ше мо кли нич ке пу те ве ко ји ће 
за шти ти па ци јен та, ме ђу тим у ре ал ном жи во ту, у 
ре ал ној си ту а ци ји то мо же и да уби је па ци јен та, 
јер не ће те мо ћи у не ком вре мен ском ро ку да до
би је те аде кват ну ауто ри за ци ју. То је ве ли ки про
блем и вр ло је ја сно ка ко то тре ба да из гле да. Тре
ба да из гле да исто као што је са да. Па ци јент са да 
но си свој сни мак плу ћа у ру ка ма и гле да га онај 
ле кар ко ме га он да. Та ко тре ба да бу де и у елек
трон ском окру же њу.

Па ци јент је го спо дар сво јих по да та ка и он их по
ка зу је оно ме ко ме же ли. Ка да се ди зај ни ра си стем, 
по треб но је да се то та ко де фи ни ше. //

Вукашин Радуловић,
представник компаније хелиант

Ж
е лим пр во да се на до ве жем на то што 
је ко ле га ре као, ве за но за раз вој ин фор
ма ци о них си сте ма и пи та ње да ли те 
си сте ме тре ба да мо де лу ју ин же ње ри 

или ле ка ри. Ми слим да је исти на, као и у мно го 
дру гих ства ри, не где на по ла пу та и да ако би то 
мо гло пи та њи ма да се ус по ста ви, ле ка ри су ту да 
ка жу шта тре ба. а ин же ње ри да ка жу ка ко не што 
тре ба на пра ви ти.

С ко јим иза зо ви ма смо се ми бо ри ли по след њих 
20 го ди на? Ка да смо пре два де сет го ди на раз го ва
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Др Бранка Лазић

ц
ео свет је био за те чен чи
ње ни цом да у 21. ве ку јед
на за ра зна бо лест мо же 
да се ра ши ри том бр зи

ном на све кон ти нен те и да из 
ко ре на про ме ни жи вот сва ког 
по је дин ца. Из не на ђе ње је би ло 
и за раз ви је не зе мље ко је су на 
моћ при ро де, ка да су ин фек тив
не бо ле сти у пи та њу, го то во и за
бо ра ви ле, а ко је су рас по ла га ле 
знат но раз ви је ни јим и бо га ти јим 
здрав стве ним ре сур си ма.

На ша зе мља ко ја се убра ја у 
сред ње раз ви је не са здрав стве ним 
си сте мом ко ји је у ре фор ма ма 
по след њих 20 го ди на, скром ном 
опре мом и са ме диј ском сли ком 

о здрав стве ним рад ни ци ма ко ја 
ни је за вид на је та ко ђе би ла на 
те шком те сту. Док је епи де ми ја 
бук та ла у Ки ни, ова но ва бо лест је 
раз ма тра на као ег зо тич на. Ка да се 
за ра за пре не ла у евро пу, по ста ла 
је ре ал ност. У за јед нич кој бор би 
ре кло би се за го ли жи вот ује ди
ни ли су се сви сту бо ви дру штва и 
при зна ли да глав на реч мо ра да 
се да стру ци. Та ко су нај зад епи
де ми о ло зи из Ин сти ту та за јав но 
здра вље Ба тут и За во да за јав но 
здра вље мо гли да по ка жу сво сво
је зна ње и зна чај.

Све зе мље ко је су јав но здра вље 
за др жа ле и раз ви ја ле, има ле су 
да ле ко бо ље ре зул та те у бор би са 
пан де ми јом. Ин фек то ло зи, та ко
ђе не пра вед но за не ма ре ни у ери 

епи де ми је кар ди о ло шких и он ко
ло шких бо ле сти, су та ко ђе по ка
за ли вр хун ско зна ње и пре да ност. 
Из др жа ли су нај ве ћи те рет про
фе си о нал но, а крај ње скром но. 
Пул мо ло зи и ане сте зи о ло зи ко ји 
су се ба ви ли нај те жим слу ча је
ви ма су пом но пра ти ли и при ме
њи ва ли нај бо ље тех ни ке.

За тим, при мар на здрав стве на 
за шти та ко ја је би ла пр ви три ја
жни пункт за сум њи ве и обо ле ле 
сво вре ме је по ка зи ва ла да уме 
да се и са но вим, ма ло по зна тим, 
бо ри не се бич но и по жр тво ва но. 
У не пре ста ним ор га ни за ци о ним 
про ме на ма, при ме на ма но вих 
ал го ри та ма и на чи на ко му ни
ка ци је са па ци јен ти ма ус пе ла 
је да да нај бо ље од се бе.

Доктори из COVID амбуланте ДЗ Стари Град

Доктори из КБЦ „Драгиша Мишовић“

Вечерња смена КБЦ Земун

Доктор из КБЦ Земун

Јунаци у време пандемије 
корона вирусом

И ко ле ге свих дру гих спе ци јал
но сти ко ји су рас по ре ђе ни по ре
ор га ни зо ва ним цен три ма, кли
ни ка ма и бол ни ца ма су све сво је 
зна ње и сна ла жљи вост усме ри ли 
на су зби ја ње епи де ми је.

Гра ђа ни су не де ља ма у 20 ча
со ва апла у ди ра ли свим здрав

стве ним рад ни ци ма, ле ка ри ма 
и се стра ма, као и свом осо бљу 
ко је је укљу че но у збри ња ва ње 
ових те шких па ци је на та. 

Од са мог по чет ка епи де ми је су 
за здрав стве не рад ни ке мно ги по
је дин ци, као и ор га ни за ци је до
ни ра ли ро бу и услу ге (за штит ну 

опре му, дез ин фек ци о на сред ства, 
услу ге пре во за...) же ле ћи да по
ка жу ко ли ко су за хвал ни.

На ша еп ска пе сма ка же „на му
ци се по зна ју ју на ци“. На ше ко ле
ге су у то ку пан де ми је по ка за ле 
да „бој не би је сви је тло оруж је, 
већ бој би је ср це у ју на ка“. //
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К
о ро на ви ру сна бо лест (CO VID 19) је ин фек
ци ја ко ју иза зи ва РНК ви рус (SARSCoV2) 
а пре но си се ка пљич ним пу тем и бли ским 
кон так том са обо ле лом осо бом. Нај че шћи 

симп то ми бо ле сти су по ви ше на тем пе ра ту ра, ка
шаљ, оте жа но ди са ње.

Са мо не ко ли ко да на на кон по ја ве CO VID 19 у Ср
би ји, у Оп штој бол ни ци Ки кин да се ре ги стру је пр ви 
слу чај ин фек ци је у Се вер но ба нат ском окру гу.

епи де ми о ло зи цен тра за кон тро лу и пре вен ци
ју бо ле сти За во да за јав но здра вље Ки кин да су, на 
осно ву до ја ве ин фенк то ло га Оп ште бол ни це Ки
кин да, пр вог па ци јен та за ра же ног ви ру сом CO
VID 19 иден ти фи ко ва ли 10. мар та, што је до не кле 
пред ста вља ло из не на ђе ње, с об зи ром на ати пич ну 
кли нич ку сли ку на ве де ног па ци јен та.

ал го рит ми за рад, смер ни це ко је је из дао Ин сти
тут за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут“ пре ма пре по ру ка ма СЗО, би ли су већ по зна
ти свим здрав стве ним рад ни ци ма у За во ду за јав но 
здра вље Ки кин де и здрав стве ни си стем је спрем но 
до че као ову ин фек ци ју, али сва ка ко да пр ви су срет 
са но вим ви ру сом и по ред до бро про у че них ал го
ри та ма, са со бом но си низ ди ле ма.

Чим је уста но вље на сум ња и узет узо рак за ла
бо ра то риј ско ис пи ти ва ње пред у зе ли 
смо све нео п ход не про ти ве пи де миј ске 
ме ре, ка ко би спре чи ли да ље ши ре ње 
ин фек ци је, што је у том тре нут ку нај
пре под ра зу ме ва ло за тва ра ње це лог 
Оде ље ња хи рур ги је где је па ци јент ле
чен. Ура ђе на је те мељ на дез ин фек ци ја 
ком плет не бол ни це, као и дез ин фек
ци ја це лог бол нич ког кру га.

Па ра лел но је спро ве де но оп се жно 
епи де ми о ло шко ис тра жи ва ње са ци
љем иден ти фи ка ци је свих осо ба са 
ко јим је па ци јент био у кон так ту. Све 
осо бе са ко ји ма је па ци јент оства рио 
не по сред ни кон такт, истог тог да на смо ста ви ли 
под здрав стве ни над зор, и на ло же на им је стро га 
кућ на изо ла ци ја. 

По до би ја њу ре зул та та, тј. по твр де ин фек ци је 
ви ру сом SARSCoV2, па ци јент је због те жи не кли
нич ке сли ке исту ноћ, уз од го ва ра ју ћи здрав стве ни 
над зор у прат њи ан сте зи о ло га био тран спор то ван 
у Кли нич ки цен тар Вој во ди не на да ље ле че ње.

Ре тро град ним епи де ми о ло шким ис тра жи ва њем 
за кљу чу је мо да се ра ди о им пор то ва ном слу ча ју 
ин фе кци је ви ру сом SARSCoV2 из Ита ли је, тач ни је 

из Ми ла на, ода кле се вра тио син обо ле лог 12 да на 
пре по твр де обо ле ва ња пр вог слу ча ја у Ки кин ди.

Ре ор га ни зо ва ним ра дом и отва ра њем ре спи ра
тор ног цен тра у Ки кин ди спре че на је мо гућ ност 
да се ин фек ци ја уне се у бол ни цу, као и мо гућ ност 
за ра жа ва ња здрав стве них рад ни ка.

Пред у зе те ме ре пре вен ци је ши ре ња ви ру са у Ки
кин ди од пр вог тре нут ка су би ле нај стро жи је, ко је 
ће се ка сни је по ка за ти ве о ма ефи ка сне. Од мах је 
об у ста вљен рад свих уго сти тељ ских обје ка та, за тво
ре не су све рад ње осим пре храм бе них и апо те ка, 
за бра њен је рад пи ја це и оку пља ње гра ђа на. 

У Се вер но ба нат ском окру гу у скло пу про ти ве
пи де миј ских ме ра под здрав стве ним над зо ром 
би ло је 450 осо ба ко је су би ле у кон так ту са не ким 
од по твр ђе них слу ча је ва и пре ко 1200 по врат ни ка 
из ино стран ства. Те сти ра но је 700 осо ба, про це нат 
обо ле лих од свих те сти ра них је 6%.

Про сеч на ста рост обо ле лих је 48 го ди на, од че га су 
43 % жен ског по ла и 57% му шког по ла. Нај ве ћи број 
обо ле лих је у ка те го ри ји рад но ак тив ног ста нов ни
штва, ста ро сти од 30–65 го ди на (85,7%). Код 20 па
ци је на та је ток бо ле сти ишао са лак шом кли нич ком 
сли ком, код 19 са те жом што је зах те ва ло хо спи та
ли за ци ју, а сви пре ми ну ли па ци јен ти су има ли ко

мор би ди те те. Нај ве ћи број обо ле лих је 
из гра да Ки кин да. Иако је епи де ми о
ло шка слу жба За во да за јав но здра вље 
Ки кин де би ла пр ва на уда ру, код за по
сле них ни је би ло обо ле ва ња од CO VID19.

По на вља ју ћи те сти ра ња обо
ле лих до шли смо до са зна ња 
да је код не ких осо ба и по ред 
лак ше кли нич ке сли ке ви рус 
ду го пер зи сти рао у ор га ни
зму, те су не ки и 28ог да на 
од ин фек ци је има ли и да ље 
по зи ти ван на лаз на SARS
CoV2 ви рус.

Сам вирус је и даље непознаница, али досадашње 
чињенице и искуства говоре у прилог томе да је 
придржавање препоручених противепидемијских 
мера контроле и превенције од пресудног значаја 
за савладавање епидемије. Примена противепиде
мијских мера у Кикинди и Севернобанатском ок
ругу се показала као успешна. Само захваљујући 
синхронизованим активностима унутар здрав
ственог сектора као и великој подршци државе, 
онемогућено је ширење COVID19.

др ружица јанковић

Инфекција вирусом SARSCoV2 
у Севернобанатском округу
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Графикон: Структура оболелих 
по узрастним групама

К
ри зни штаб за су зби ја ње за ра зне бо ле сти 
CO VID 19 на сед ни ци одр жа ној 10. апри ла, 
до нео је за кљу чак да здрав стве ни рад ни ци, 
при пад ни ци МУПа и при пад ни ци Вој ске 

Ср би је код ко јих је ди јаг но сти ко ва но при су ство 
за ра зне бо ле сти CO VID 19 до би је но то ком оба вља
ња про фе си о нал не де лат но сти, бу ду, по те ри то ри
јал ном прин ци пу, упу ће ни на ле че ње у не ко ли ко 
цен та ра: Спе ци јал ну бол ни цу за ре ха би ли та ци ју 
Ју на ко вић у апа ти ну, Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју 
Сел терс ба ње у Мла де нов цу, Спе ци јал ну бол ни цу 
Ба ња Ко ви ља ча, Ин сти тут за ле че ње и ре ха би ли
та ци ју Ни шка Ба ња у Ни шу и Спе ци јал ну бол ни
цу Мер кур у Вр њач кој ба њи.

Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју Ју на ко
вић у апа ти ну је од 12. апри ла 2020. по че ла са при
је мом здрав стве них рад ни ка, при пад ни ка МУПа 
и при пад ни ка Вој ске Ср би је са те ри то ри је аП Вој
во ди на, код ко јих је ди јаг но сти фи ко ва но при су
ство за ра зне бо ле сти CO VID 19 иза зва не ви ру сом 
SARSCoV2.

Па ци јен ти ко ји су изо ло ва ни и сме ште ни у СБР 
Ју на ко вић има ли су са свим бла гу кли нич ку сли
ку или су би ли без симп то ма.

На кон по твр де о при су ству ви ру са RTPCR test
SARSCoV2, па ци јен ти су упу ћи ва ни у на шу уста
но ву. На кон 14 да на бо рав ка по но во су те сти ра ни, и 
на кон не га тив ног на ла за те ста, упу ћи ва ни у кућ
ну изо ла ци ју та ко ђе у тра ја њу од 14 да на, ка да се 
по но во те сти ра ју.

Сва ко днев но, два пу та днев но оба вља на је ви
зи та од стра не ле ка ра и ме ди цин ских тех ни ча ра 

у то ку ко је се узи ма ла анам не за, ме ри ла те ле сна 
тем пе ра ту ра и са ту ра ци ја О2.

Уку пан број па ци је на та ко ји је про шао изо ла ци ју 
у СБР Ју на ко вић из но си 105. Код ни једног па ци је
н та за вре ме хо спи та ли за ци је ни је до шло до по
гор ша ња ста ња, те ни смо има ли по тре бу за њи хо во 
упу ћи ва ње у Кли нич ки цен тар Вој во ди не.

Тре нут но је у Ба њи хо спи та ли зо ва но шест па ци
је на та. Па ци јен ти су би ли сме ште ни у дво кре вет не 
со бе са ку па ти ли ма, те ра сом, има ли су ТВ, ин тер
нет, те ле фон. На рас по ла га њу им је би ла и са ла за 
ре кре а ци ју и дру же ње.

Сво осо бље ан га жо ва но у ра ду Бол ни це, ка ко здрав
стве но, та ко и по моћ но по ка за ло је ви со ку про фе
си о нал ност и по жр тво ва ност у свом ра ду. Сви су 
про шли ви ше пу та обу ку о пра вил ном ко ри шће
њу ЛЗО, као и о дез ин фек ци ји по вр ши на и по до ва. 
Обла че ње и ски да ње ЛЗО сва ко днев но је би ло пра
ће но и над зи ра но од стра не глав не се стре Бол ни це 
и глав не оде љен ске се стре. Сви рад ни ци су по ка за
ли ви сок сте пен од го вор но сти у свом ра ду.

У то ку ра да по се ти ла нас је еки па струч ња ка НР 
Ки не и Ру ске Фе де ра ци је ко је су по хва ли ле на шу 
ор га ни за ци ју и рад у Бол ни ци.

Ве ли ку по мо ћу у ра ду пру жио нам је По кра јин
ски се кре та ри јат за здрав ство, РФ ЗО, За вод за јав
но здра вље Сом бор, као и ОБ Сом бор.

др дра га на мр ђе нов, 
в. д. ди рек тор Спе ци јал не бол ни це 

за ре ха би ли та ци ју „Ју на ко вић“ у апа ти ну

ЛеЧење ЗДРаВСТВеНИх РаДНИКа ОБОЛеЛИх ОД COVID19 

Искуство Специјалне болнице 
за рехабилитацију „Јунаковић“

Укупан број пацијената 
који је прошао изолацију 
у СБР Јунаковић износи 105. 
Код ниједног пацијента 
за време хоспитализације 
није дошло до погоршања 
стања, те нисмо имали 
потребу за њихово 
упућивање у Клинички 
центар Војводине

аКтивности регионалне леКарсКе Коморе војвоДине
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О
вај са ста нак је прет хо дио го ди шњој Скуп
шти ни РЛКцЗС, на ко јој се ина че су ми ра ју 
ре зул та ти у прет ход ној го ди ни, али и из
но се пла но ви за рад сле де ће го ди не и пла

ни ра ју сред ства за ре а ли за ци ју истих.
Са стан ку је при су ство вао пред став ник из Ми ни

стар ства здра вља РС, мр сци мед. др Си мо Ву ко вић, 
ко ји је по тре ћи пут упо знао пред став ни ке уста но ва 
и де ле га те Скуп шти не РЛКцЗС са си сте мом ди јаг
но стич ки срод них гру па, као на чи ну фи нан си ра
ња здрав стве них уста но ва, ди рек тор ЛКС, др Ми лан 
Ди нић, ру ко вод ство РЛКцЗС на че лу са пред сед ни
цом мр сци. мед. др Сла ђа ном Илић, чла но ви Скуп
шти не РЛКцЗС, пред став ни ци ру ко вод ства дру гих 
ре ги о нал них ко мо ра у са ста ву ЛКС, као и ди рек то
ри и пред став ни ци др жав них и при ват них здрав
стве них уста но ва са те ри то ри је РЛКцЗС.

У пр вом де лу са стан ка пред сед ни ца РЛКцЗС, мр. 
сци. мед. др Сла ђа на Илић је одр жа ла пре зен та ци ју 
о ак тив но сти ма и пла но ви ма за да ље РЛКцЗС.

У свом из ла га њу нај пре се освр ну ла на те ри то
ри јал ну мре жу ре ги о на и из не ла по дат ке о укуп
ном бро ју ли цен ци ра них чла но ва, 7062 и чла но ва 
у рад ном од но су, 6260. Под се ти ла је при сут не на 
ак та РС и ак та ко мо ре ко јих се ре ги он при др жа
ва у свом ра ду. 

С об зи ром на то да је из да ва ње и об на вља ње ли
цен це за рад ле ка ра, је дан од нај бит ни јих по ве ре
них по сло ва ЛКС, пот се ти ла је при сут не на бит не 
чи ње ни це – шта је ли цен ца за рад, ко ли ко тра је, 
ко ји су усло ви за ње ну об но ву, као и по сле ди це у 
слу ча ју нео б на вља ња ли цен це. У да љем из ла га њу, 
др Сла ђа на Илић је из не ла ак тив но сти ре ги о на у 
ра ду Фон да со ли дар не по мо ћи, на гла ша ва ју ћи да 

је то мо гућ ност да ко мо ра, ко ја 
по сто ји због ле ка ра и за ле ка ре, 
по ка же етич ке и мо рал не прин
ци пе пре ма сво јим чла но ви ма.

Го во ре ћи о КМе по себ но је на
гла си ла ан га жо ва ње у акре ди
то ва њу про гра ма КМе и он лајн 
те сто ва ме ди ко ле гал них те ма за 
2019–2020. го ди ну. По др шка акре
ди то ва них про гра ма од стра не 
РЛКцЗС ће об у хва та ти струч ну, 
тех нич ку и ор га ни за ци о ну по др
шку у спро во ђе њу про гра ма, као 
и про це ну ква ли те та из во ђе ња 
истих. Овај ре ги он се ба ви и из
ме на ма и до пу на ма пра вил ни ка 
о бли жим усло ви ма за спро во ђе
ње КМе здрав стве них рад ни ка и 
здрав стве них са рад ни ка. 

По себ но ме сто у из ла га њу, пред
сед ни ца ре ги о на је да ла но вом 
по ве ре ном по слу ЛКС ко ји je у 
но вом За ко ну о здрав стве ној за
шти ти РС, а са сто ји се у ор га ни
за ци ји и спро во ђе њу спољ не про ве ре ква ли те та 
струч ног ра да, уз са рад њу ре ги о нал них За во да за 
јав но здра вље и во де ће уста но ве из ове обла сти 
Ин сти ту та за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но
вић Ба тут“. Ука за ла је на нео п ход ност да над зор
ни ци са ли сте струч них над зор ни ка, са ве сно и у 
скла ду са са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма и 
ко дек сом про фе си о нал не ети ке, тре ба да оба вља
ју ре дов не и ван ред не спољ не про ве ре ква ли те
та струч ног ра да. Оче ку ју ћи по зи тив не ре зул та те 

кроз по ве ре ни по сао, др Илић је 
на ја ви ла из ме не и до пу не пра
вил ни ка о про ве ри ква ли те та 
ра да ко ји ће би ти струч но ме то
до ло шко упу ство за спро во ђе ње 
струч ног над зо ра.

ЛКС не ко ли ко го ди на за ре дом 
оси гу ра ва ле ка ре од струч не гре
шке, а о то ме је све при сут не де
таљ но оба ве стио ди рек тор ЛКС, 
др Ми лан Ди нић.

 У дру гом де лу са стан ка, мр сци 
мед. Др Си мо Ву ко вић је одр жао 
акре ди то ва ни струч ни са ста нак 
на те му „ДСГ – ана ли за и ре зул
та ти“. Из ла га ње је има ло за циљ 
да ука же на де таљ ну ана ли зу и 
ре зул та те ра да по ДСГ Кли нич
ког цен тра Кра гу је вац и уста но ва 
се кун дар ног ти па ко је об у хва та 
РЛКцЗС и да се са гле да ју про
бле ми где по сто је и на чин ка ко 
да се исти пре ва зи ђу у пред сто
је ћој го ди ни.

Са стан ку се ода звао ве ли ки број ди рек то ра и 
пред став ни ка здрав стве них уста но ва, са же љом 
да се уна пре ди здрав стве ни си стем, на до бро бит 
па ци је на та и ле ка ра, као но си о ца здрав стве ног 
си сте ма.

План ру ко вод ства РЛКцЗС је да се са стан ци овог 
ти па тра ди ци о нал но одр жа ва ју сва ке го ди не.

При пре ми ла:
Прим. др љи ља на Ста ни ми ро вић

Састанак са директорима 
здравствених установа 
на територији РЛКцЗС
У фебруару месецу ове године, тачније 25.2.2020. године, у Крагујевцу традиционално, 
по трећи пут у организацији РЛКЦЗС, одржан је састанак са релевантним 
представницима државних и приватних здравствених установа 
са територије коју регионална комора покрива

Др Симо Вуковић
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В
е ћи на ак тив но сти РЛ КЈИС је у про те клом 
пе ри о ду би ла при ла го ђе на уве де ном ван
ред ном ста њу у Ре пу бли ци Ср би ји, што под
ра зу ме ва про ме ну на чи на ра да и струч не 

слу жбе и ор га на у РЛ КЈИС.
По треб но је сва ка ко на по ме ну ти да је у 2020. го

ди ни, пре на сту па ња епи де ми о ло шке си ту а ци је ве
за не за CO VID 19, РЛ КЈИС оба вља ла сво је по ве ре не 
и оста ле по сло ве уоби ча је ним рит мом и у скла ду 
са сво јим пла но ви ма. Не ки од По себ них од бо ра су 
по чет ком го ди не има ли сво је сед ни це, где тре ба 
из дво ји ти не ко ли ко ва жних те ма:

–  ПО за струч на пи та ња и струч ни над зор је у скла
ду са усво је ним Пла ном ре дов не спољ не про ве ре 
ква ли те та струч ног ра да, де фи ни сао здрав стве не 
уста но ве и у при ват ном и у др жав ном сек то ру, у 
ко ји ма би се у 2020. го ди ни спро во дио над зор, и 
исто вре ме но пред ло жио кон крет не струч не над
зор ни ке за сва ку од ових кон тро ла по је ди нач но. 
У на ред ном пе ри о ду се сва ка ко оче ку је по че так 
ре а ли за ци је овог по сла ко ји је За ко ном о здрав
стве ној за шти ти по ве рен ко мо ра ма.

–  ПО за ме ди цин ску ети ку се ба вио те мом исту па
ња ле ка ра у про мо тив ним на сту пи ма у ме ди ји
ма, и за у зео став да се том при ли ком мо ра ју по
што ва ти од ред бе Ко дек се ме ди цин ске ети ке ЛКС, 
и у јав ност из но си ти ис кљу чи во ин фор ма ци је 
за сно ва не на про ве ре ним сту ди ја ма и на уч но 
струч ним ме ди цин ским ра до ви ма.

–  Скуп шти на, Из вр шни од бор и Над зор ни од бор су 
у окви ру ре дов них ак тив но сти, раз ма тра ли фи
нан сиј ске из ве шта је за 2019. го ди ну, као и пла но
ве за 2020.го ди ну, а та ко ђе је по кре нут и по сту пак 
ку по ви не по слов ног про сто ра за по тре бе ЛКСРЛ
КЈИС, ко ји би тре ба ло да се на ста ви по ста би ли
зо ва њу тре нут не епи де ми о ло шке си ту а ци је.

Оно нај ва жни је што је ЛКС, и сва ка РЛК у ње ном 
са ста ву, по је ди нач но ре а ли зо ва ла, сва ка ко су до на
ци је чла но ви ма Ко мо ре као и здрав стве ним уста
но ва ма у ви ду јед но крат не по мо ћи због по сле ди

ца CO VID 19, а све у скла ду са од лу ком Скуп шти не 
ЛКС. На и ме, РЛ КЈИС је за ову на ме ну са свог ра чу
на одво ји ла ви ше од 7 ми ли о на ди на ра и усме ри ла 
на до на ци је ле ка ри ма ко ји су обо ле ли и хо спи та
ли зо ва ни од по ме ну тог ви ру са, као и чла но ви ма 
по ро ди ца пре ми ну лих ле ка ра. Са те ри то ри је РЛ
КЈИС, пре ми ну ло је че ти ри ле ка ра чи је су по ро ди
це до би ле од го ва ра ју ћу по моћ. Мол бе за до на ци је 
при сти жу сва ко днев но, а исте раз ма тра Ко ми си ја 
фон да со ли дар не по мо ћи, на кон че га пред сед ник 
РЛ КЈИС за кљу чу је по је ди нач не уго во ре о до на ци
ји са сво јим чла но ви ма или чла но ви ма њи хо вих 
по ро ди ца. 

По зна то је да је ју го и сточ ни ре ги он, по себ но Ниш 
и Ле ско вац, имао нај ви ше обо ле лих, та ко да мол би 
има пу но и њи хов при јем се на ста вља и да ље.

што се ти че по ве ре них по сло ва (упис у Име ник, 
из да ва ње и об но ва ли цен це, из да ва ње свих по твр
да и уве ре ња итд), струч на слу жба је на ве де не по
сло ве, у скла ду са ин струк ци ја ма ди рек то ра ЛКС, 
оба вља ла елек трон ским пу тем. Ван ред но ста ње је 
за ре зул тат има ло и по ве ћа ни број упи са у Име
ник као и зах те ва за из да ва ње ли цен це, с об зи ром 
да је би ло нео п ход но по пу ни ти по сто је ће ка па ци
те те у здрав стве ним уста но ва ма, мла дим, не за по
сле ним ле ка ри ма, ко ји су се ма сов но упи си ва ли у 
Име ник и ко ји ма су из да ва не ли цен це у екс пре
сном ро ку.

Одр жа на су и два ро чи шта пред Су дом ча сти 
ове РЛК, ко ја су због по ме ну те си ту а ци је, би ла од
ла га на.

Да кле, у РЛ КЈИС су се успе шно оба вља ли сви сва
ко днев ни по сло ви, сем што сед ни це ор га на РЛ КЈИС 
ни су би ле одр жа ва не из оправ да них раз ло га, али 
ка ко се оп шта си ту а ци ја у зе мљи, па и у ју го и сточ
ном ре ги о ну већ ста би ли зу је, ре ал но је оче ки ва ти 
да ће се уско ро кре ну ти и са одр жа ва њем сед ни ца 
По себ них од бо ра и оста лих ор га на РЛК, ра ди раз
ма тра ња ак ту ел них те ма и де ша ва ња из њи хо ве 
над ле жно сти.

Из ве штај са чи ни ла:
Ли ди ја гру би шић, дипл. прав ник

Ч
е ста је по ја ва да се у ме ди ји ма ко ри сти 
уло га ле ка ра са бе лим ман ти лом и слу
ша ли ца ма, ко га пред ста вља ју глум ци, 
ко ји ре кла ми ра ју по је ди не ме ди цин ске 

пре па ра те и на чи не ле че ња. 
На овај на чин, ис ко ри шћа ва њем по зи ци је ле

ка ра, по сту па се су прот но Пра вил ни ку о на чи ну 
огла ша ва ња ме ди цин ског сред ства и За ко ну о за
шти ти по тро ша ча, јер се у су шти ни ра ди о ла жном 
пред ста вља њу за ко је по сто је од го ва ра ју ће санк ци
је. Та ко ђе се у по је ди ним ре кла ма ма у ме ди ји ма, 
по ја вљу ју и ле ка ри ко ји ре кла ми ра ју ме ди цин ско 
сред ство или од ре ђе ни на чин ле че ња, су прот но 
Ко дек су ме ди цин ске ети ке ЛКС.

При ли ком исту па ња и уче ство ва ња у про мо тив
ним на сту пи ма у ме ди ји ма, сва ки ле кар мо ра по
што ва ти од ред бе чл.19. Ко дек са ме ди цин ске ети ке 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ји из ри чи то пред ви ђа 
да је „да ва ње ла жних по твр да, из ве шта ја и ми
шље ња о ле ко ви ма, ме ди цин ским сред стви ма, 
ди је тет ским про из во ди ма, ме то да ма ле че ња, об
ја вљи ва ње и про па ги ра ње не до вољ но про ве ре них 
ди јаг но стич ких, те ра пиј ских и дру гих ме то да ле
че ња као и ле ко ва – етич ки пре кр шај.“

По ја вљи ва ње ле ка ра у ме ди ји ма и кам па ња ма, 
че сто мо же има ти ма те ри јал ни или са мо ре кла мер
ски, од но сно мар ке тин шки мо тив, и као по сле ди цу 
да ва ња та квих ла жних из ја ва и ла жних на да, код 
евен ту ал них па ци је на та се мо гу раз ви ти не ре ал
на оче ки ва ња у ве зи са ле че њем, што не до при но
си здра вљу по пу ла ци је, а исто вре ме но пред ста вља 
гру бо кр ше ње етич ких прин ци па.

Узи ма ју ћи у об зир зна чај ме ди ја и њи хов ве ли ки 
ути цај на јав ност ко ја ла ко при хва та не ар гу мен
то ва не и не про ве ре не про из во де или трет ма не, 
чла но ви овог По себ ног од бо ра у на че лу по др жа

ва ју исту па ње ле ка ра у ме ди ји ма, али са мо уко
ли ко из но се у јав ност тач не и објек тив не, на уч но 
и ме ди цин ски, кроз од го ва ра ју ће сту ди је, до ка за
не ин фор ма ци је као и уко ли ко из но се по зи тив не 
при ме ре ле че ња из прак се, а све у ци љу по бољ ша
ња јав ног здра вља и пре вен ци је, што под ра зу ме ва 
по што ва ње основ них етич ких прин ци па.

(За кљу чак По себ ног од бо ра за ме ди цин ску 
ети ку РЛ КЈИС)

Спец. др. мед. Сла ви ца мла де но вић, прим.
Пред сед ни ца ПО за ме ди цин ску ети ку РЛ КЈИС

МЕДИцИНСКА ЕТИКА

Учешће лекара у промотивним 
наступима / кампањама 
у медијима
Узимајући у обзир значај медија и њихов велики утицај на јавност која лако прихвата 
неаргументоване и непроверене производе или третмане, чланови овог Посебног одбора 
у начелу подржавају иступање лекара у медијима, али само уколико износе у јавност тачне 
и објективне, научно и медицински, кроз одговарајуће студије, доказане информације 
као и уколико износе позитивне примере лечења из праксе, а све у циљу побољшања 
јавног здравља и превенције, што подразумева поштовање основних етичких принципа

Донације члановима Коморе 
и здравственим установама 
у виду једнократне помоћи 
због последица COVID 19
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Са Же ТаК: Па ци јен ти вр ло че сто при го ва ра ју 
здрав стве ним рад ни ци ма /са рад ни ци ма да не по
шту ју од ред бе из За ко на о пра ви ма па ци је на та. Ка ко 
би се про бле ми пре ва зи шли по треб но је да здрав
стве ни рад ни ци/са рад ни ци по зна ју не са мо За кон 
о пра ви ма па ци је на та, не го и дру ге про пи се. По
ред упо зна ва ња здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка 
са од ред ба ма ра зних про пи са и на чи ном њи хо вог 
ме ђу соб ног по ве зи ва ња, при ка за ли смо и мо гућ
ност њи хо ве ефи ка сни је при ме не и кон тро ле ко ја 
се мо же спро во ди ти у Здрав стве ним уста но ва ма, 
дру гим прав ним ли ци ма (без об зи ра на об лик сво
ји не) и у при ват ној прак си. 

ц
иљ овог ра да, ко ји се у ве ли кој ме ри од но си 
на при ме ну За ко на о пра ви ма пацијената[2], 
је да се здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци и 
дру ги за по сле ни у здрав стве ним уста но ва

ма, при ват ној прак си и дру гим прав ним ли ци ма у 
ко јим се оба вља ју од ре ђе ни по сло ви здрав стве не 
де лат но сти, упо зна ју са бит ним од ред ба ма из овог 
за ко на и не ким од на чи на ко ри шће ња про пи са за 
уна пре ђе ње ква ли те та ра да у це ли ни. 

Да се упо зна мо са За ко ном о пра ви ма па ци је на
та. У овом За ко ну на ве де не су, из ме ђу оста лог, и 
ду жно сти па ци је на та, од но сно њи хо ва од го вор ност 
и то: од го вор ност па ци јен та пре ма свом здра вљу, 
пре ма дру гим ко ри сни ци ма здрав стве них услу га 
и пре ма здрав стве ним рад ни ци ма и са рад ни ци
ма. За ко ном су утвр ђе на пра ва па ци је на та. Укуп но 
их има 19 (де вет на ест) и то: пра во на ин фор ма ци је, 
до ступ ност здрав стве не за шти те, пре вен тив не ме
ре, ква ли тет пру жа ња здрав стве не услу ге, без бед
ност па ци јен та, пра во на оба ве ште ње, на сло бо дан 
из бор, дру го струч но ми шље ње, пра во на при ват
ност и по вер љи вост, при ста нак, увид у ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју, на по вер љи вост по да та ка о здрав
стве ном ста њу па ци јен та, пра во па ци јен та ко ји 
уче ству је у ме ди цин ским ис тра жи ва њи ма, пра во 

де те та у ста ци о нар ним здрав стве ним уста но ва ма, 
пра во па ци јен та да на соп стве ну од го вор ност на
пу сти ста ци о нар ну здрав стве ну уста но ву, пра во на 
олак ша ње пат њи и бо ла, по што ва ње па ци јен то вог 
вре ме на, при го вор и пра во на на кна ду ште те.

Ка Ко СПро во ди ти 
Пра ва Па ци је На та

Спро во ђе ње на ве де них пра ва, ди рек та но или ин
ди рект но за ви си од здрав стве них рад ни ка/ са рад
ни ка. Је дан од на чи на, ко ји ни је оба ве зан, али мо
же по мо ћи у јед но став ни јој при ме ни и кон тро ли 
за кон ских од ред би, за сни ва се на гру пи са њу оба
ве за и пра ва па ци је на та утвр ђе них за ко ном.

Под се ћа мо да су Здрав стве не уста но ве и дру га 
прав на ли ца, без об зи ра на об лик сво ји не, у оба
ве зи да до не су оп шта ак та, из ме ђу оста лих и Пра
вил ник о кућ ном ре ду. Осни вач при ват не прак се, 
та ко ђе мо же утвр ди ти кућ ни ред. Овај прав ни акт 
тре ба ло би да бу де ис так нут на вид ном ме сту ка
ко би па ци јен ти и дру га при сут на ли ца мо га ла да 
се о са др жи ни ин фор ми шу. 

Пре гле дом од ред би За ко на о пра ви ма па ци је на
та, мо же се утвр ди ти да по сто ји зна тан број пра ва 
и ду жно сти па ци је на та о ко ји ма је по треб но бла
го вре ме но ин фор ми са ти па ци јен те, те се Пра вил
ник о кућ ном ре ду мо же ис ко ри сти ти ка ко би се 
у исти ин кор по ри ра ле оп ште од ред бе из За ко на о 
пра ви ма па ци је на та.

Да кле, у здрав стве ним уста но ва ма, дру гим прав
ним ли ци ма или при ват ној прак си, Пра вил ник о 
кућ ном ре ду или у дру ги прав ни акт, мо же са др
жа ти ду жно сти па ци јен та то ком бо рав ка у здрав
стве ној уста но ви и при ват ној прак си као што су: 
по што ва ње пра ва дру гих па ци је на та укљу чу ју ћи 
и пра во на до ступ ност у скла ду са сте пе ном хит
но сти, без об зи ра на вре ме при сту па здравствној 
слу жби (сте пен хит но сти од ре ђе у је здрав стве ни 
рад ник/са рад ник; омо гу ћен при јем хит них па ци
је на та), да у по ступ ку оства ри ва ња здрав стве не за
шти те пре ма здрав стве ним рад ни ци ма и дру гим 
за по сле ним, се од но си са по што ва њем и ува жа ва

ПРОПИСИ КОЈИ ДИРеКТНО 
ИЛИ ИНДИРеКТНО УТИЧУ 
На ПРаВа ПацИЈеНаТа

стручни раДови

њем, да при оства ри ва њу здрав стве не за шти те ак
тив но уче ству је у за шти ти, очу ва њу и уна пре ђе њу 
свог здра вља, да у пот пу но сти и исти ни то ин фор
ми шу здрав стве не рад ни ке или са рад ни ке о свом 
здрав стве ном ста њу, при др жа ва се упут ста ва и 
пред у зи ма ме ре про пи са не од стра не здрав стве ног 
рад ни ка или са рад ни ка, да бла го вре ме но ин фор
ми ше здрав стве ну уста но ву о от ка зи ва њу тер ми на 
за ка за ног пре гле да и ме ди цин ског по ступ ка, као 
и о про ме ни адре се ста но ва ња и бро ја те ле фо на, 
а уко ли ко па ци јент же ли да на соп стве ни зах тев 
на пу сти ста ци о нар ну здрав стве ну уста но ву, да је 
ду жан да да’ пи са ну из ја ву. 

Кућ ни ред мо же са др жа ти и ин фор ма ци је да па
ци јент мо же из ја ви ти не за до вољ ство пру жа њем 
здрав стве не услу ге не по сред ном ру ко во ди о цу, ди
рек то ру здрав стве не уста но ве, осни ва чу при ват не 
прак се, са вет ни ку па ци је на та (на ве сти име и пре
зи ме, број те ле фо на, адре су се ди шта и рад но вре ме 
са вет ни ка), да пра во на дру го струч но ми шље ње 
па ци јент мо же оства ри ти у здрав стве ној уста но
ви код дру гог здрав стве ног рад ни ка и са рад ни ка 
за по сле ног у здрав стве ној уста но ви, али да оства
ри ва ње овог пра ва пла ћа из соп стве них сред ста
ва, да зах тев за увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју, 
ко пи ра ње исте, обра зло же ња услу га из це нов ни ка 
здрав стве них услу га па ци јент мо же за тра жи ти и 
од од ре ђе ног ли ца (на ве сти име осо бе, рад но вре
ме, број те ле фо на и кан це ла ри је), као и од осни
ва ча при ват не прак се. 

Од ко ри сти је под се ти ти па ци јен та да је за бра
ње но оме та ње здрав стве них рад ни ка и здрав стве
них са рад ни ка при ли ком пру жа ња здрав стве не за
шти те и, евен ту ал но, да су здрав стве ни рад ни ци 
и са рад ни ци ду жни да пре ду зму ме ре у скла ду са 
за ко ном у слу ча ју кр ше ња од ред би из ис так ну тод 
прав ног ак та или кућ ног ре да!!! 

Ка Ко Се мо гу шти ти ти 
здрав Стве Ни рад Ни ци/ 
/Са рад Ни ци

За ко ном о јав ном реду[5] и ми ру је утвр ђе на оба
ве за да се без од ла га ња оба ве сти по ли ци ја о на
ру ша ва њу јав ног ре да и ми ра. На ру ша ва ње јав ног 
ре да и ми ра пред ста вља нпр. сва ђа (вер бал ни су
коб два или ви ше ли ца), ви ка (вер бал но из ра жа ва
ње ја ког ин тен зи те та), увре да тј. вре ђа ње (вр ше ње 
рад њи ко ји ма се ома ло ва жа ва лич ност дру гог ли
ца), вр ше ње на си ља (при ме на фи зич ке или дру ге 
си ле на те лу дру гог ли ца, по доб не да иза зо ву пат
њу или бо ло ве), прет ња (угро жа ва ње си гур но сти 
дру гог ли ца, ста вља њем у из глед да ће се учи ни
ти ка кво зло, или на па сти на жи вот или те ло тог 
или ње му бли ског ли ца), ту ча (уза јам но вр ше ње 
на си ља из ме ђу два или ви ше ли ца ко је се са сто
ји у за да ва њу уда ра ца ру ком, дру гим де ло ви ма 

те ла или пред ме ти ма), не при стој но, др ско, без об
зир но по на ша ње (по на ша ње ли ца или пред у зи
ма ње рад њи на јав ном ме сту, ко ји ма се угро жа ва 
си гур ност гра ђа на или на ру ша ва јав ни ред и мир, 
вре ђа мо рал гра ђа на, уни шта ва или оште ћу је имо
ви на и дру го). 

Тре ба на гла си ти да уко ли ко се не оба ве сти по ли
ци ја о на ру ша ва њу јав ног ре да и ми ра, у сми слу 
овог За ко на, се то мо же сма тра ти про пу шта њем 
оба ве ште ња о на ру ша ва њу јав ног ре да и ми ра. 
ак тив но сти Ми ни стар ства здра вља РС, су за са да, 
усме ре не на при ку пља њу по да та ка о на ру ша ва њу 
јав ног ре да и ми ра и не до лич ног по на ша ња пре ма 
здрав стве ним рад ни ци ма. Здрав стве на уста но ва 
и при ват на прак са су у оба ве зи да при ја ве Ми ни
стар ству здра вља РС, на ру ша ва ње ре да и ми ра и 
на па де на здрав стве не рад ни ке. 

ме ди циН СКа иС тра Жи ва ња

Јед но од про пи са них пра ва па ци је на та је и Пра во 
па ци је на та ко ја уче ству ју у ме ди цин ским ис тра
жи ва њи ма. Ва жно је зна ти да је за бра ње но спро
во ђе ње ме ди цин ских ис тра жи ва ња у при ват ној 
прак си, над ма ло лет ним ли ци ма и над ли ци ма ли
ше ним по слов не спо соб но сти. Ме ди цин ска ис тра
жи ва ња су до зво ље на, из у зет но, над ма ло лет ним 
ли ци ма и ли ци ма ли ше них по слов не спо соб но сти 
ако ова ис тра жи ва ња има ју не по сед ну ко рист за 
па ци јен та. Из у зет но, де те ко је је на вр ши ло 15 го
ди на жи во та и спо соб но је за ра су ђи ва ње мо же уз 
пи сме ни при ста нак, уче ство ва ти у ис тра жи ва њу у 
јав ном здра вљу уко ли ко ис тра жи ва ње не но си ри
зик за де те, а има за циљ бо ље раз у ме ва ње ста ње 
здра вља ове по пу ла ци је.  

Уко ли ко у здрав стве ној уста но ви здрав стве ни рад
ни ци же ле да спро во де ме ди цин ско ис тра жи ва ње, 
са рад ња са прав ном слу жбом мо же би ти од ве ли ке 
ко ри сти, за то што је здрав стве на уста но ва у оба ве зи 
да пре по чет ка спро во ђе ња ме ди цин ског ис тра жи
ва ња при ба ви од лу ку етич ког од бо ра здрав стве не 
уста но ве, да оси гу ра па ци јен та за слу чај на стан ка 
ште те по здра вље па ци јен та и да са чи ни уго вор са 
па ци јен том ко јим се од ре ђу је из нос не по сред них 
тро шко ва ко ји при па да ју па ци јен ту.

Ко мо Же По мо ћи 
у СПро во ђе њу Про Пи Са

Тех нич ка слу жба та ко ђе по ма же (мо же да по
ма же) здрав стве ним рад ни ци ма у спро во ђе њу 
За ко на и то на ви ше на чи на: ре дов ним сер ви си
ра њем опре ме ди рект но ути че на по што ва ње пра
ва па ци јен та на без бед ност и ква ли тет пру же них 
здрав стве них услу га. Тех нич ка слу жба уче ству је 
у из ра ди иден ти фи ка ци јо них кар ти ца као јед ном 
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њу у сва ко вре ме (пи сме но). Оба ве ште ње се мо же 
да ти уз пре во ди о ца или ту ма ча, уко ли ко па ци јент 
не раз у ме је зик или је глу во нем. 

За здрав стве не рад ни ке/са рад ни ке је зна чај но 
да се па ци јент мо же од ре ћи пра ва на оба ве ште ње 
осим оба ве ште ња да је пред ло же на ме ди цин ска ме
ра по треб на, да ни је без ри зи ка, од но сно да је ри
зич но ње но не пред у зи ма ње. Оба ве за здрав стве них 
рад ни ка је да у ме ди цин ску до ку мен та ци ју уне се 
по да так да је па ци јен ту или за кон ском за ступ ни ку 

дао по треб на оба ве ште ња ка ко би до не ли од лу ку 
да при ста ну или не при ста ну на пред ло же ну ме
ди цин ску ме ру, а тач ност уне тих по да та ка ове ри 
сво јим пот пи сом и оти ском пе ча та.

На кон да тог пред ход ног по треб ног оба ве ште
ња, ко је је на ва љан на чин еви ден ти ра но у ме ди
цин ску до ку мен та ци ју па ци јен та о пред у зи ма њу 
пред ло же не ме ди цин ске ме ре над па ци јен том од
лу ку до но си: Кон зи ли јум (кон зи ли јар но ми шље
ње) у хит ним ста њи ма ка да је па ци јент без све сти, 
а за кон ски за ступ ник или осо ба од ре ђе на да да` 
при ста нак ни је до ступ на. Ме ђу тим, по пра ви лу то 
чи ни па ци јент, за кон ски за ступ ник (ка да је па ци
јент де те, па ци јент ли шен по слов не спо соб но сти) 
или осо ба ко ју је па ци јент од ре дио да да’ при ста
нак у слу ча ју да он по ста не не спо со бан за до но ше
ње од лу ке. Од лу ка па ци јен та мо же би ти при ста
нак или од би ја ње пред ло же не ме ди цин ске ме ре. 
Од лу ка де те та о пред ло же ној ме ди цин ској ме ри 
мо же, та ко ђе би ти, као и код од ра слих, при ста нак 
и од би ја ње. Уко ли ко по сто ји озбиљ на опа сност по 
жи вот и здра вље де те та здрав стве ни рад ник има 
пра во да пре кр ши пра во на по вер љи вост и про
тив во ље де те та оба ве сти за кон ског за ступ ни ка о 
по тре би пред у зи ма ња ме ди цин ске ме ре и о од
лу ци де те та. При ста нак, па ци јент мо же да ти из

ри чи то, усме но или пи сме но. Пи сме ни при ста нак 
се да је код уче ство ва ња у ме ди цин ским ис тра жи
ва њи ма, пред у зи ма њу ин ва зив них ди јаг но стич
ких и те ра пиј ских про це ду ра и дру гим за ко ном 
про пи са ним слу ча је ви ма. При ста нак, па ци јент 
мо же да ти пре ћут но – ако ни је из ри чи то про ти
ван. Ме ђу тим, оба ве за здрав стве ног рад ни ка је 
да при ста нак ко ји је дат усме но и пре ћут но еви
ден ти ра у ме ди цин ску до ку мен та ци ју па ци јен та. 
Од би ја ње пред ло же не ме ди цин ске ме ре је увек 

пи сме но. Уко ли ко па ци јент не 
же ли да да` пи са но од би ја ње, 
здрав стве ни ра дик/са рад ник са
чи ни слу жбе ну бе ле шку. Пи са ни 
при ста нак и од би ја ње се чу ва ју у 
ме ди цин ској до ку мен та ци ји па
ци јен та. Па ци јент има пра во да 
на соп стве ну од го вор ност на пу
сти ста ци о нар но ле че ње, ме ђу
тим уко ли ко то учи ни де те или 
па ци јент ли шен по слов не спо
соб но сти оба ве за здрав стве ног 
рад ни ка је да без од ла га ња оба
ве сти за кон ског за ступ ни ка. Уко
ли ко за кон ски за ступ ник по сту
па су прот но нај бо љем ин те ре су 
па ци јен та, оба ве за здрав стве ног 
рад ни ка је да оба ве сти над ле жни 
ор ган ста ра тељ ства. Уко ли ко од
ра стао па ци јент на пу сти ста ци
о нар но ле че ње без на ја ве и без 
пи са не из ја ве, здрав стве ни рад

ник је у оба ве зи да по дат ке о на пу шта њу здрав
стве не уста но ве упи ше и чу ва у ме ди цин ској до
ку мен та ци ји па ци јен та.

Пра во на пре вен тив не ме ре су по зна те али ће
мо по но ви ти оно нај бит ни је. Здрав стве на уста но ва 
има оба ве зу спро во ђе ња пре вен тив них ме ра ра ди 
очу ва ња и уна пре ђе ња здра вља, спре ча ва ња, су
зби ја ња и ра ног от кри ва ња бо ле сти и дру гих по
ре ме ћа ја здра вља у од ре ђе ним ин тер ва ли ма и за 
гру па ци је ста нов ни штва из ло же ним по ве ћа ном 
ри зи ку од обо ље ва ња. 

Уко ли ко се па ци јент не при др жа ва од ред би овог 
за ко на или не ких од од ред би кућ ног ре да, здрав
стве ни рад ник мо же да от ка же да ље пру жа ње здрав
стве не за шти те па ци јен ту, из у зев хит не ме ди цин
ске по мо ћи, о че му је ду жан да пи сме но оба ве сти 
ди рек то ра, као и да у ме ди цин ску до ку мен та ци
ју па ци јен та уне се раз ло ге за од би ја ње пру жа ња 
здрав стве не за шти те. Здрав стве на уста но ва је ду
жна да па ци јен ту обез бе ди да ље пру жа ње здрав
стве не за шти те. За ни мљи ва је и јед на од ред ба За
ко на о здрав стве ном осигурању[4] у ко јој се из ме ђу 
оста лог на во ди и сле де ће: „Ка зни ће се за пре кр шај 
оси гу ра ник ако на мер но про у зро ку је не спо соб ност 
за рад, или ако на мер но спре чи оздра вље ње, од но
сно оспо со бља ва ње за рад, ако се без оправ да ног 

стручни раДови стручни раДови

од об ли ка пре зен то ва ња ин фор ма ци ја па ци јен ту 
о име ну, пре зи ме ну и про фе си о нал ном ста ту су 
здрав стве ног рад ни ка и са рад ни ка. По ред на ве
де ног, тех нич ка слу жба да је ра чу нар ску по др шку 
нпр. из ра ђу је обра сце у скла ду са ва же ћим про пи
си ма, во ди бри гу да све ис так ну те ин фор ма ци је у 
здрав стве ној уста но ви бу ду у ис прав ном ста њу и 
до ступ не па ци јен ти ма. 

Са рад ња здрав стве них рад ни ка и са рад ни ка са 
тех нич ком слу жбом се мо же оства ри ти у ажу ри
ра њу спи ско ва за по сле них чи ме је па ци јен ту омо
гу ћен из бор ле ка ра и из бор ле ка ра ра ди до би ја ња 
дру гог струч ног ми шље ња. Тех нич ка слу жба обез
бе ђу је про сто ри је у ко ји ма се чу ва здрав стве на и 
ме ди цин ска до ку мен та ци ја, да кле на ро чи то осе
тљи ви по да ци о лич но сти. На гла ша ва мо да оба ве
зу чу ва ња на ро чи то осе тљи вих по да та ка о лич но
сти има ју сви за по сле ни у здрав стве ној уста но ви 
и при ват ној прак си и дру гом прав ном ли цу, а не 
са мо здрав стве ни рад ни ци. 

Здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци тре ба то ком 
свог ра да да уло же на пор ка ко би по што ва ли па
ци јен то во вре ме. Па ци јент има пра во на за ка зи
ва ње здрав стве не услу ге, а у слу ча ју про ме не тер
ми на за ка за не здрав стве не услу ге, Здрав стве на 
уста но ва је ду жна да па ци јен та бла го вре ме но о 
то ме оба ве сти. ху ман од нос пре ма па ци јен ту се 
под ра зу ме ва као и олак ша ње пат ње и бо ла али то 
не под ра зу ме ва еута на зи ју. Ква ли тет ра да здрав
стве ни рад ни ци/са рад ни ци тре ба не пре ста но да 
уна пре ђу ју на свим ни во и ма здрав стве не за шти
те, ка ко би се сма њио ри зик за на ста нак струч не 
гре шке. Па ци јент ко ји пре тр пи ште ту на свом те лу, 
или се струч ном гре шком про у зро ку је по гор ша ње 
ње го вог здрав стве ног ста ња има пра во на на кна
ду ште те, а пра во на на док на ду ште те се не мо же 
уна пред ис кљу чи ти и огра ни чи ти.

здрав Стве Ни рад Ни ци/ 
/Са рад Ни ци и Пра ва 
Па ци је На та

То ком пру жа ња здрав стве них услу га па ци јент 
има пра во на при ват ност. Пре гле ду па ци јен та, по 
пра ви лу, при су ству ју здрав стве ни рад ни ци ко ји 
не по сред но уче ству ју у пру жа њу здрав стве не услу
ге. Дру га ли ца (нпр. пра ти оц па ци јен та) мо гу би
ти при сут на уко ли ко па ци јент да при ста нак. Уко
ли ко се па ци јент из ри чи то не про ти ви, пре гле ду 
па ци јен та и пред у зи ма њу ме ди цин ских ме ра мо
гу при су ство ва ти уче ни ци и сту ден ти здрав стве
не стру ке то ком прак тич не на ста ве, као и здрав
стве ни рад ни ци и здрав стве ни са рад ни ци то ком 
оба вља ња при прав нич ког ста жа и струч ног уса
вр ша ва ња. На из ри чит зах тев па ци јен та пру жа њу 
здрав стве не услу ге не мо гу при су ство ва ти дру ги 
здрав стве ни рад ни ци. 

По вер љи вост је осе тљи во пра во па ци јен та, за то 
што је за бра ње но да здрав стве ни рад ник и са рад
ник дру гом ли цу са оп шти лич не ин фор ма ци је о 
па ци јен ту, укљу чу ју ћи и пред ло же не ди јаг но стич
ке и те ра пиј ске про це ду ре, по дат ке из ме ди цин ске 
до ку мен та ци је и ста ње здра вља па ци јен та. Здрав
стве ни рад ни ци су осло бо ђе ни чу ва ња слу жбе не 
тај не од лу ком су да, пи сме ном из ја вом па ци јен та 
или ње го вог за кон ског за ступ ни ка, овла шће њем 
ове ре ним код над ле жног ор га на, а чла но ви по ро
ди це има ју пра во на го ре на ве де не ин фор ма ци
је о па ци јен ту у слу ча ју из бе га ва ња здрав стве ног 
ри зи ка, уко ли ко па ци јент не раз у ме да то оба ве
ште ње или би да ва ње оба ве ште ња знат но на шко
ди ло здра вљу па ци јен та. До ка зи на осно ву ко јих 
су здрав стве ни рад ни ци осло бо ђе ни чу ва ња слу
жбе не тај не се чу ва ју у ме ди цин ској до ку мен та
ци ји па ци јен та. 

Овим за ко ном су ја сно утвр ђе на и пра ва де те
та у здрав стве ном си сте му. Без об зи ра на го ди не 
жи во та, де те спо соб но за ра су ђи ва ње има пра
во на по вер љи во са ве то ва ње и без при стан ка ро
ди те ља ка да је то у нај бо љем ин те ре су де те та, до 
15.го ди не жи во та, кад је то мо гу ће, има пра во да 
бу де сме ште но на бол нич ко ле че ње у прат њи јед
ног од ро ди те ља. 

Де те са 15 го ди на жи во та и спо соб но за ра су ђи
ва ње има пра во на: увид у сво ју ме ди цин ску до ку
мен та ци ју, по вер љи вост по да та ка из ме ди цин ске 
до ку мен та ци је и да са мо стал но од лу чу је о пред
ло же ној ме ди цин ској ме ри (уз прет ход но оба ве
ште ње).

На кон пре гле да, па ци јент има пра во на оба ве ште
ње. Здрав стве ни рад ни ци и са рад ни ци су у оба ве
зи да па ци јен ту да ју по треб на оба ве ште ња ка ко би 
па ци јент до нео од лу ку да при ста не или не при ста
не на пред ло же ну ме ди цин ску ме ру. Оба ве ште ње 
са др жи: ди јаг но зу и прог но зу бо ле сти, кра так опис, 
циљ и ко рист од пред ло же не ме ди цин ске ме ре, 
вре ме тра ја ња и мо гу ће по сле ди це пред у зи ма ња 
и не пред у зи ма ња пред ло же не ме ди цин ске ме ре, 
мо гу ће ри зи ке, бол не и дру ге спо ред не и трај не по
сле ди це, ал тер на тив не ме то де ле че ња, мо гу ће про
ме не па ци јен то вог ста ња, мо гу ће ну жне про ме не 
у на чи ну жи во та па ци јен та као и деј ство ле ко ва 
и мо гу ће спо ред не по сле ди це тог деј ства. Оба ве
ште ње се да је без тра же ња па ци јен та и то: УСМе
НО на на чин ра зу мљив па ци јен ту. Тре ба упо зна
ти па ци јен та да мо же опо зва ти при ста нак у то ку 
ле че ња све док не за поч не из во ђе ње ме ди цин ске 
ме ре ко ју је не мо гу ће пре ки ну ти (усме но или пи
сме но). Оба ве ште ње се да је ПИ СМе НО – ка да је то 
дру гим за ко ни ма про пи са но нпр. За ко ном о би о ме
ди цин ски пот по мог ну тој оплод њи (БМПО) или на 
зах тев па ци јен та у ме ди цин ским ис тра жи ва њи ма. 
По себ но тре ба би ти опре зан у слу ча ју па ци је на та 
ко ји уче ству ју у ме ди цин ским ис тра жи ва њи ма и 
упо зна ти их да мо гу од би ти уче шће у ис тра жи ва
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раз ло га не ја ви иза бра ном ле ка ру....”. Да ли сте чу
ли да је не ко од здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка 
оба ве стио Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу
ра ње о сум њи на пре кр шај оси гу ра ни ка? 

Ко СПро во ди за шти ту 
Пра ва Па ци је На та

Но во у овом за ко ну је да по сло ве за шти те пра ва 
па ци је на та спро во де: Са вет ник за за шти ту пра ва 
па ци је на та (са вет ник па ци је на та). Име ну је га ло
кал на са мо у пра ва. Па ци јен ти ма пру жа по треб не 
ин фор ма ци је и са ве те у ве зи са пра ви ма па ци је
на та и оба вља по сло ве за шти те пра ва па ци је на та 
по под не том при го во ру. По сту па на на чин да вр ши 
са мо увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју па ци јен та 
ко ја је у ве зи са при го во ром, у при су ству здрав сте
ног рад ни ка. Има пра во да за тра жи пи сме не ин
фор ма ци је, по дат ке и ми шље ње од здрав стве ног 
рад ни ка, са рад ни ка, ру ко во ди о ца и ди рек то ра, а 
о утвр ђе ним чи ње ни ца ма до ста вља из ве штај. До 
сту па ња на сна гу За ко на о здрав стве ној заш тити[1] 
ко ји је са да у при ме ни, Са вет ник за за шти ту пра ва 
оси гу ра них ли ца (за штит ник оси гу ра ни ка) је уче
ство вао у за шти ти пра ва оси гу ра ни ка, ме ђу тим 
са да овај по сао оба вља са вет ник па ци је на та, по
што су и оси гу ра на ли ца па ци јен ти. Из ван здрав
стве не уста но ве по сло ве 
за шти те пра ва па ци је на
та спро во ди и здрав стве
на ин спек ци ја.

Ва жно је да здрав стве ни 
рад ни ци и са рад ни ци раз
ли ку ју ин спек циј ски на џор 
од утвр ђи ва ња чи ње ни ца 
од стра не са вет ни ка па
ци је на та. Ова раз ли ка се 
огле да из ме ђу оста лог и у 
сле де ћем:

– ин спек циј ским на џо
ром здрав стве ни/фар ма це
ут ски ин спек тор и ин спек
тор за би о ме ди ци ну оства ру је увид у це ло куп ну 
до ку мен та ци ју па ци јен та. На осно ву утвр ђе них 
чи ње ни ца, а на осно ву За ко на о здрав стве ној за
шти ти има пра во да зах те ва ван ред ну уну тра шњу 
про ве ру ква ли те та струч ног ра да. Здрав стве на уста
но ва, при ват на прак са и дру го прав но ли це је оба
ве зно да над ле жном ин спек то ру до ста ви из ве штај 
о из вр ше ној ван ред ној уну тра шњој про ве ри ква
ли те та ср туч ног ра да у ро ку од пет (5) рад них да
на и ово је За ко ном о здрав стве ној заш тити[1] про
пи са но, док ро ко ве за до ста вља ње ин фор ма ци ја, 
из ја ва или ми шље ња од ре ђу је ин спек тор. Та ко ђе, 
ин спек тор на ла же от кла ња ње не до ста та ка утвр ђе
них на џо ром и кон тро ли ше из вр ше ње на ло же них 
ме ра у за ко ном про пи са ном ро ку. 

– у по ступ ку утвр ђи ва ње чи ње ни ца од стра не 
са вет ни ка за за шти ту пра ва па ци је на та,  Са вет
ник па ци је на та има пра во уви да са мо у део ме
ди цин ске до ку мен та ци је ко ји се од но си на пра во 
па ци јен та ко је је на ве де но у при го во ру. Са вет ни ку 
се до ста вља ју ин фор ма ци је, по да ци, ми шље ња, а 
ве за но за при го вор у ро ку од 5 рад них да на. Ди
рек тор или осни вач при ват не прак се је у оба ве зи, 
да по до би ја њу Из ве шта ја од са вет ни ка па ци је
на та, до ста ви са вет ни ку па ци је на та оба ве ште ње 
о по сту па њу по Из ве шта ју у ро ку од 5 рад них да
на по при је му. 

Ка Ко здрав Стве Ни 
рад Ни ци/Са рад Ни ци 
КоН тро Ли шу Ква Ли тет ра да 
При ме Ном Про Пи Са

Пре вен тив ним ме ра ма и ак тив но сти ма се мо
же ути ца ти на ква ли тет ра да и на ма њу при ме ну 
ка зне них од ред би. Од го вор ним упра вља њем ри
зи ци ма се не пре ста но сма њу је мо гућ ност за на
ста нак по вре де за ко на и не при јат но сти ко је она 
до но си. Јед на од ме ра пре вен тив ног де ло ва ња је 
и Уну тра шња про ве ра ква ли те та струч ног ра да, а 
Здрав стве не уста но ве и при ват на прак са су у оба ве
зи да исту спро во де. Уну тра шња про ве ра ква ли те

та струч ног ра да спро во ди 
се као Кон ти ну и ра на уну
тра шња про ве ра ква ли те та 
струч ног ра да и спро во ди 
је не по сред ни ру ко во ди лац, 
кон ти ну и ра но (пре вен тив
на ме ра де ло ва ња). У слу
ча ју не же ље них до га ђа ја 
спро во ди се ван ред на уну
тра шња про ве ра ква ли те
те струч ног ра да на зах тев: 
ди рек то ра, струч ног са ве
та, ко ми си је за уна пре ђе ње 
ква ли те та здрав стве не за
шти те, ру ко во ди о ца дру гог 

прав ног ли ца, као и др жав ног ор га на: здрав стве
ног, фар ма це ут ског и ин спек то ра за би о ме ди ци ну, 
ту жи ла штва... О из вр ше ној уну тра шњој про ве ри 
ква ли те та струч ног ра да, би ло да је кон ти ну и ра
на или про ве ра у слу ча ју не же ље них до га ђа ја, са
чи ња ва се За пи сник, ко ји у скла ду са про пи сом 
са др жи: име и пре зи ме ли ца/ко ми си је ко је вр ши 
про ве ру, да тум про ве ре, пред мет про ве ре, уоче не 
не до стат ке, пред у зе те ме ре и пот пис ли ца/ко ми
си је ко је вр ши проверу[6]. 

У слу ча ју ван ред не уну тра шње про ве ре ква ли
те та струч ног ра да у здрав стве ној уста но ви, при
ват ној прак си или дру гом прав ном ли цу, на осно
ву за пи сни ка са чи ња ва се из ве штај о спро ве де ној 
ван ред ној уну тра шњој про ве ри ква ли те та струч

ног ра да ко ја оба ве зно са др жи по дат ке о: утвр ђе
ном чи ње нич ном ста њу, уоче ним не до ста ци ма и 
про пу сти ма, струч но ми шље ње о по сле ди ца ма по 
здра вље па ци јен та и пред лог за от кла ња ње уоче
них не до ста та ка и про пу ста. Овај из ве штај се у 
ро ку од пет (5) рад них да на до ста вља под но си о цу 
зах те ва, ди рек то ру, осни ва чу при ват не прак се или 
ру ко во ди о цу дру гог прав ног ли ца. 

Уко ли ко се спро во ди ре дов на уну тра шња про
ве ра, од но сно про ве ра ко ју спро во ди не по сред ни 
ру ко во ди лац, кон ти ну и ра но, та да исти на осно
ву за пи сни ка о про ве ри ква ли те та струч ног ра да, 
са чи ња ва ме сеч ни Из ве штај о про ве ри ква ли те та 
струч ног ра да и пред у зе тим ме ра ма за от кла ња
ње не до ста ка ко ји до ста вља на чел ни ку. На чел ник 
или не по сред ни ру ко во ди лац уко ли ко ор га ни за
ци о на је ди ни ца не ма на чел ни ка, на осно ву ме
сеч них из ве шта ја са чи ња ва Тро ме сеч ни из ве штај 
ко ји до ста вља Струч ном са ве ту. Струч ни са вет на 
осно ву тро ме сеч них из ве шта ја са чи ња ва Го ди
шњи из ве штај о спро во ђе њу уну тра шње про ве ре 
ква ли те та струч ног ра да ко ји до ста вља ди рек то
ру. Струч ни са вет као са ве то дав но те ло ди рек то ра 
и управ ног од бо ра, на кон раз ма тра ња тро ме сеч
них из ве шта ја и пред у зе тих ме ра за уна пре ђе ње 
ква ли те та, до но си Про грам уну тра шње про ве ре 
ква ли те та струч ног ра да за на ред ну го ди ну као и 
го ди шњи План раз во ја здрав стве не уста но ве и го
ди шњи План уна пре ђе ња ква ли те та струч ног ра да 
ко ји до ста вља ди рек то ру и Ко ми си ји за уна пре ђе
ње ква ли те та здрав стве не за шти те, ко ја ко ри сте ћи 
свој го ди шњи из ве штај о по ка за те љи ма ква ли те
та здрав стве не за шти те, са чи ња ва Го ди шњи план 
уна пре ђе ња ква ли те та здрав стве не за шти те ко ји 
до ста вља ди рек то ру. 

циљ пла на уна пре ђе ња ква ли те та здрав стве не 
за шти те је, из ме ђу оста лог, по сти за ње бо љих по ка
за те ља ква ли те та ра да у од но су на прет ход ну го
ди ну. Оства ре ње овог ци ља у мно го ме за ви си од 
ква ли те та спро во ђе ња кон ти ну и ра не про ве ре ква
ли те та струч ног ра да не по сред ног ру ко во ди о ца са 
јед не стра не, и од ква ли те та Про гра ма уну тра шње 
про ве ре ква ли те та струч ног ра да ко ји спро во ди не
по сред ни ру ко во ди лац, са дру ге стра не. 

При ват на прак са је, та ко ђе, у оба ве зи да са чи ни 
Про грам про ве ре ква ли те та струч ног ра да. Осни
вач при ват не прак се, на осно ву за пи сни ка о из вр
ше ним уну тра шњим про ве ра ма ква ли те та струч
ног ра да из прет ход не го ди не, са чи ња ва Про грам 
про ве ре ква ли те та струч ног ра да за на ред ну го
ди ну, ко ју ће спро во ди ти кон ти ну ир но у при ват
ној прак си. 

Ра ди бо љег раз у ме ва ња на чи на на ко ји се мо
же са чи ни ти го ди шњи про грам про ве ре ква ли
те та струч ног ра да исти ће мо обра зло жи ти кроз 
при мер.

Про грам про ве ре ква ли те та струч ног ра да тре ба 
да са др жи: пред мет про ве ре и уче ста лост про ве ра. 

Уче ста лост мо же би ти при ка за на нпр. на ме сеч ном 
ни воу. Пред мет про ве ре мо же би ти: рок ане сте ти
ка или ле ко ва. ако рок ане сте ти ка или не ког ле ка 
ис ти че у фе бру а ру, та да пла ни ра ти ре дов ну уну
тра шњу про ве ру ро ко ва у ја ну а ру. Ме ди цин ску до
ку мен та ци ју тре ба че шће кон тро ли са ти, те се про
гра мом, као пред мет про ве ре, мо же ис пла ни ра ти 
нпр. за јун да уче ста лост про ве ра бу де јед ном не
дељ но да кле у то ком ју на че ти ри пу та. Под се ћа мо 
да се о про ве ра ма во де за пи сни ци чи ја је са др жи
на иста као и са др жи на за пи сни ка ко ји се во де у 
про ве ра ма у здрав стве ним уста но ва ма. Уко ли ко 
се нпр. па ци јент жа ли осни ва чу при ват не прак се 
у ав гу сту на услу гу ко ја му је пру же на у ју ну, та да 
ће осни вач при ват не прак се спро ве сти ван ред ну 
уну тра шњу про ве ру ква ли те та струч ног ра да и у 
са чи ња ва њу Из ве шта ја ко ри сти ти, по ред оста лог и 
по дат ке из за пи сни ка о спро ве де ној ре дов ној про
ве ри ква ли те та струч ног ра да за тај ме сец. Да кле, 
осни вач при ват не прак се го ди шњи про грам про
ве ре ква ли те та струч ног ра да и за пи сни ке има као 
ствар не до ка зе да је пред у зео и пред у зи ма ме ре и 
ак тив но сти ка ко би па ци јен ту пру жио ква ли тет ну 
и без бед ну услу гу. 

Пред ла же мо да у Књи гу еви ден ци ја о уну тра
шњој про ве ри ква ли те та струч ног ра да, на пр вим 
стра на ма бу де Го ди шњи про грам про ве ре ква ли
те та струч ног ра да, а у на став ку за пи сни ци о спро
ве де ним про ве ра ма у скла ду са про гра мом. На тај 
на чин ће осни вач при ват не прак се на кра ју ка лен
дар ске го ди не мо ћи да ева лу и ра про ве ре и за на
ред ну го ди ну уве де не ке но ве пред ме те про ве ра 
ко ји су то ком про те кле го ди не че сто би ли кон тро
ли са ни и ми мо про гра ма од но сно кон тро ли са ни у 
ван ред ним про ве ра ма ква ли те та струч ног ра да. 

На да мо се да смо овим тек стом ус пе ли да здрав
стве ним рад ни ци ма и са рад ни ци ма при бли жи мо 
про пи се ко ји ре гу ли шу пра ва па ци је на та, и да смо 
за ин те ре со ва ли чи та о це да про пи се чи та ју и са раз
у ме ва њем при ме њу ју у сва ко днев ном прак си.
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