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„Квалитет здравственог радника је оданост мисији коју он препознаје као своју“ 
( Аведис Донабедиан) 

 
 
УВОД  

 

Рад у здравственом сектору није једноставно пружање техничких услуга, већ постоје различити 

професионални одговори на исте здравствене проблеме. Систематичан мониторинг квалитета уочава 

варијације у здравственом сектору и тежи да их сведе на минимум без нарушавања професионалне 

аутономије. 

 

Друштвена заједница као окружење где је здравствени систем ситуиран, има право да од њега захтева  

мерљиве позитивне резултате, наравно и да их упореди са другим друштвима, тј. државама, а све у смислу 

побољшања здравственог стања полулације.  

 

Систематичан мониторинг квалитета неопходан је за обављање функција менаџмента, као и финкција 

надзора на нивоу региона, округа, односно општине. 

Садашње стање непосредне медицинске документације која се користи код нас, омогућава нам да се 

орјентишемо на јединствене номенклатурне елементе у квалитету,  које представљају тренутно  једини 

пут за стандардизовање технологије ( да тако назовем)  здравственог ситема и она као таква постане извор 

података за анализу за нас и према свету. 

Статистички базиране методе за оцену квалитета здравствене заштите су у уској спрези са номенклатуром 

у квалитету.  Номенклатуре у квалитету представљају јединствено симболичко или семантичко 

означавање објеката здравственог система, при чему под објектима подразумевамо: поступке, услуге, 

методе, дијагнозе, стања и слично. Обезбеђивање јединствене номенакалатуре у кавалитету на свим 

нивоима здравственог система ствара основ за компаративне анализе. То даље доводи до формулисања 

и оцењивања свих организационих и функционалних целина здраваственог  система.  

 

Бројни подаци здравствене статистике  давали су нам информације о раду здравствених служби (број 

прегледа и др. обављених услуга, број и врста радника који су обављали те услуге, искоришћеност 

капацитета и др.) и о болестима и стањима третиране популације. О квалитету рада као  неком опипљивом 

статусу исхода анагажовања рада и средстава није било речи јер није било ни могућности мерења 

квалитета рада здравствених установа. Значајна одлука је донета 2004. године где ће се поред квантитета 

пратити квалитет здравствене заштите. 
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Хронолошки поглед у назад 

 

Јуна 2004. године стартује програм сталног унапређивања  квалитета здравствене заштите у Србији. Тада 

је по први пут издато објашњење за праћење квалитета у здравственим установама.   

Децембра 2005. године квалитет је документован Законом о здравственој заштити где се члан 203 односи 

на квалитет здравствене заштите. 

Јуна 2007. године Министар здравља Републике Србије донео Правилник о показатељима квалитета 

здравствене заштите који је изашао у   “Службеном гласнику РС”, 57/07. Исте 2007. године на основу 

Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите, Институт за јавно здравље “Др Милан 

Јовановић Батут” припремио је  Методолошко упутство за праћење Квалитета услуга здравствене заштите, 

намењено институтима и заводима за јавно здравље и свим здравственим установама у Републици 

Србији.  

На основу члана 203 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05) министар 

здравља је донео крајем 2010 године Нови Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите 

(„Службени гласник РС“, број 49/10). Неколико месеци касније у складу са Стратегијом за стално 

унапређење квалитета здравствене заштите   и безбедности пацијената донето је Ново Методолошко 

упутство за праћење Квалитета услуга здравствене заштите.  

 

ЦИЉ: 

Препознати уједначен квалитет здравствених услуга  

Препознати неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената 

Скратити време чекања на медицинске процедуре и интервенције 

Поредити показатеље између здравствених установа оба округа 

 

МЕТОДОЛОГИЈА  

Методологија израчунаванја показателја дефинисана је правлиником o pоказатељима квалитета 

здравствене заштите  (у прилогу). 

 

 

1. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ДОМ ЗДРАВЉА 

Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите прате се у домовима здравља 

(самосталним и у саставу). Дневна, месечна или периодична (годишња) евиденција о показатељима 

води се за сваког изабраног лекара појединачно и може је водити лекар или медицинска сестра, или  

се ти подаци могу преузети из извештаја о фактурисаној реализацији које здравствене установе 

достављају Републичком заводу за здравствено осигурање. Метод прикупљања података зависи од 

информационих технологија којима располаже здравствена установа. Здравствене установе које имају 

уведени електронски картон део показатеља могу пратити директно упитом из информационог 

система. Методолошко упутство нуди могућности за дневно и месечно прикупљање података за 

установе које немају имплементиран електонски картон пацијента. 
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1.1 Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обављају изабрани 

лекари у служби за здравствену заштиту одраслог становништва 

 
Табела бр.  1 Показатељи квалитета изабраних лекара у служби опште медицине Борског округа 

Показатељи 

Назив установе 

Дом 
здравља 

Бор 

Дом 
здравља 
Кладово 

Дом 
здравља 

Мајданпек 

Дом 
здравља 
Неготин 

1 
ПРОЦЕНАТ РЕГИСТРОВАНИХ КОРИСНИКА КОЈИ СУ ИЗ 

БИЛО КОГ РАЗЛОГА ПОСЕТИЛИ СВОГ ИЗАБРАНОГ 
ЛЕКАРА. 

66.67 91.51 93.87 83.00 

2 
Однос првих и поновних прегледа ради лечења код 

изабраног лекара 2.66 1.56 2.66 2.19 

3 
Однос броја упута издатих за специјалистичко-

консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 26.59 12.50 27.37 9.54 

4 
Проценат превентивних прегледа у укупном броју 

прегледа и посета код лекара. 9.78 1.24 13.61 0.60 

5 
ОБУХВАТ РЕГИСТРОВАНИХ КОРИСНИКА СТАРИЈИХ 

ОД 65 ГОДИНА ВАКЦИНАЦИЈОМ ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ 
ГРИПА. 

12.90 17.13 16.57 17.37 

6 

ПРОЦЕНАТ ОБОЛЕЛИХ ОД ПОВИШЕНОГ КРВНОГ 
ПРИТИСКА (И10-И15) КОД КОЈИХ ЈЕ НА ПОСЛЕДЊЕМ 
КОНТРОЛНОМ ПРЕГЛЕДУ, ВРЕДНОСТ КРВНОГ ПРИТИСКА 
БИЛА НИЖА ОД 140/90. 

34.49 34.51 30.00 20.19 

7 
Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који 

су упућени на преглед очног дна. 1.49 18.04 14.30 0.59 

8 
Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код 

којих је бар једном одређена вредност гликолизираног 
хемоглобина (ХбА1ц). 

38.21 13.42 47.56 7.44 

9 

Проценат регистрованих корисника у чији је 
здравствени картон убележена вредност крвног притиска, 
индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени 
савети за здраво понашање 

0.32 1.79 0.38 6.80 

10 
Проценат регистрованих корисника старијих од 50 

година којима је урађен тест на крвављење у столици 
(хемокулт тест). 

0.47 1.28 1.43 0.22 

11 
Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) 

код којих је као прва терапија ординирана терапија 
пеницилином.  

26.12 12.90 55.02 95.45 
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Табела бр. 2 Показатељи квалитета изабраних лекара у служби опште медицине Зајечарског округа 
 

Показатељи 

  

Дом 
здравља 
Бољевац 

Дом 
здравља 

Књажевац 

Дом 
здравља 
Зајечар 

1 
ПРОЦЕНАТ РЕГИСТРОВАНИХ КОРИСНИКА КОЈИ СУ ИЗ БИЛО 

КОГ РАЗЛОГА ПОСЕТИЛИ СВОГ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА. 86.99 74.16 85.34 

2 
Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног 

лекара 1.26 1.45 2.73 

3 
Однос броја упута издатих за специјалистичко-

консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 150.07 4.10 13.29 

4 
Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и 

посета код лекара. 21.84 12.93 14.29 

5 
ОБУХВАТ РЕГИСТРОВАНИХ КОРИСНИКА СТАРИЈИХ ОД 65 

ГОДИНА ВАКЦИНАЦИЈОМ ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА. 16.13 18.82 12.19 

6 

ПРОЦЕНАТ ОБОЛЕЛИХ ОД ПОВИШЕНОГ КРВНОГ ПРИТИСКА 
(И10-И15) КОД КОЈИХ ЈЕ НА ПОСЛЕДЊЕМ КОНТРОЛНОМ 
ПРЕГЛЕДУ, ВРЕДНОСТ КРВНОГ ПРИТИСКА БИЛА НИЖА ОД 
140/90. 

50.73 43.17 53.73 

7 
Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су 

упућени на преглед очног дна. 25.99 19.76 10.69 

8 
Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је 

бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина 
(ХбА1ц). 

86.12 54.06 70.50 

9 

Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени 
картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне 
масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво 
понашање 

14.58 85.22 56.50 

10 
Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година 

којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест). 9.65 4.13 0.05 

11 
Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код 

којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином.  48.15 32.20 5.07 
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1.2  Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обавља изабрани 
лекар – доктор медицине специјалиста педијатрије у служби за здравствену заштиту деце и 
омладине 

 

Табела бр. 3  Показатељи квалитета рада изабраних лекара у служби за здравствену заштиту деце и 
омладине  Борског округа 

Показатељи 

Назив установе 

Дом 
здравља 

Бор 

Дом 
здравља 
Кладово 

Дом 
здравља 

Мајданпек 

Дом 
здравља 
Неготин 

1 
Проценат регистрованих корисника који су из било ког 

разлога посетили свог изабраног лекара. 86.83 89.66 65.97 97.48 

2 
Однос првих и поновних прегледа ради лечења код 

изабраног лекара 0.34 1.09 0.79 0.43 

3 
Однос броја упута издатих за специјалистичко-

консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 14.82 6.37 4.05 6.79 

4 
Проценат превентивних прегледа у укупном броју 

прегледа и посета код лекара. 45.08 16.45 19.38 14.04 

5 
Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих 

дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу 
прописан антибиотик. 

39.53 12.25 49.95 22.85 

6 
Проценат епизода свих обољења код деце лечених 

антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија. 5.96 4.42 3.21 8.26 

7 
Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је 

здравствени картон убележен статус ухрањености и дат 
савет о правилној исхрани. 

100.00 100.00 100.00 100.00 

8 
Обухват деце у 15. години живота комплетном 

имунизацијом  98.67 95.08 99.09 98.33 

 
 

Табела бр. 4 Показатељи квалитета рада изабраних лекара у служби за здравствену заштиту деце и 
омладине  Зајечарског округа 
 

Показатељи 

  

Дом 
здравља 
Бољевац 

Дом 
здравља 

Књажевац 

Дом 
здравља 
Зајечар 

1 
Проценат регистрованих корисника који су из било ког 

разлога посетили свог изабраног лекара. 84.12 97.92 29.56 

2 
Однос првих и поновних прегледа ради лечења код 

изабраног лекара 0.57 2.68 0.64 

3 
Однос броја упута издатих за специјалистичко-

консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 4.32 6.06 6.70 

4 
Проценат превентивних прегледа у укупном броју 

прегледа и посета код лекара. 18.63 11.41 18.74 

5 
Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих 

дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу 
прописан антибиотик. 

26.40 90.08 69.36 

6 
Проценат епизода свих обољења код деце лечених 

антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија. 13.68 15.36 3.20 

7 
Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је 

здравствени картон убележен статус ухрањености и дат 
савет о правилној исхрани. 

100.00 100.00 72.00 

8 
Обухват деце у 15. години живота комплетном 

имунизацијом  100.00 94.34 70.70 
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1.3 Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обавља изабрани лекар – 
доктор медицине специјалиста гинекологије у служби за здравствену заштиту жена 
 

Табела бр. 5 Показатељи квалитета рада изабраних лекара у служби за здравствену заштиту жена 
Борског округа 
 

Показатељи 

Назив установе 

Дом 
здравља 

Бор 

Дом 
здравља 
Кладово 

Дом 
здравља 

Мајданпек 

Дом 
здравља 
Неготин 

1 
ПРОЦЕНАТ РЕГИСТРОВАНИХ КОРИСНИЦА КОЈЕ СУ ИЗ 

БИЛО КОГ РАЗЛОГА ПОСЕТИЛЕ СВОГ ИЗАБРАНОГ 
ГИНЕКОЛОГА. 

15.82 85.42 99.14 89.89 

2 
Однос првих и поновних прегледа ради лечења код 

изабраног гинеколога. 2.49 0.34 1.12 0.57 

3 
Однос броја упута издатих за специјалистичко-

консултативни преглед и укупног броја посета код 
гинеколога. 

5.33 4.54 3.45 22.66 

4 
Проценат превентивних прегледа у укупном броју 

прегледа и посета код гинеколога. 30.31 62.28 21.27 21.14 

5 
Проценат корисница од 25 до 69 година старости 

обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање 
рака грлића материце. 

1.28 19.56 20.31 1.38 

6 
Проценат корисница од 45 до 69 година старости које 

су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога 
у последњих 12 месеци.  

2.00 0.00 0.55 14.31 

 
Табела бр. 6 Показатељи квалитета рада изабраних лекара у служби за здравствену заштиту жена 
Зајечарског округа 

Показатељи 

  

Дом 
здравља 
Бољевац 

Дом 
здравља 

Књажевац 

Дом 
здравља 
Зајечар 

1 
ПРОЦЕНАТ РЕГИСТРОВАНИХ КОРИСНИЦА КОЈЕ СУ ИЗ 

БИЛО КОГ РАЗЛОГА ПОСЕТИЛЕ СВОГ ИЗАБРАНОГ 
ГИНЕКОЛОГА. 

68.97 61.30 16.42 

2 
Однос првих и поновних прегледа ради лечења код 

изабраног гинеколога. 0.41 1.69 1.11 

3 
Однос броја упута издатих за специјалистичко-

консултативни преглед и укупног броја посета код 
гинеколога. 

1.84 1.12 0.93 

4 
Проценат превентивних прегледа у укупном броју 

прегледа и посета код гинеколога. 44.97 20.07 30.54 

5 
Проценат корисница од 25 до 69 година старости 

обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање 
рака грлића материце. 

2.80 10.26 4.96 

6 
Проценат корисница од 45 до 69 година старости које 

су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога 
у последњих 12 месеци.  

36.78 0.00 0.00 
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2. СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ДОМ ЗДРАВЉА 
 

Обавезни показатељи квалитета који се прате у стоматолошкој здравственој заштити јесу: 

1. Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима 
 

2. Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих 
флуорида  

3. Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима 

 
4. Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих 

флуорида  
 

5. КЕП код деце у дванаестој години живота 

6. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у  седмом разреду основне школе 
утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 

7. Проценат деце код којих је на  обавезном систематском прегледу трећем разреду средње школе 
утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 

8. Проценат трудница обухваћених превентивним прегледом  

9. Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана 
пародонтопатија 

10. Проценат поновљених интервенција 
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Табела бр. 7 Показатељи  стоматолошке здравствене заштите за 2021. годину оба округа 

Naziv zdravstvene ustanove 
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Дом здравља Бор 18.39 100.00 41.27 100.00 1.52 70.41 23.52 39.13 8.96 0.00 

Дом здравља Кладово 72.92 83.33 83.33 75.00 2.61 0.00 0.00 12.00 57.93 2.74 

Дом здравља Мајданпек 45.19 100.00 58.06 100.00 1.85 29.17 31.58 12.38 19.16 0.93 

Дом здравља Неготин 27.84 0.00 30.07 0.00 1.80 1.79 5.71 0.63 26.73 0.77 

Просек округа Бор 29.42 69.21 43.18 63.18 1.75 40.58 18.69 21.54 18.30 1.08 

Дом здравља Бољевац 25.00 100.00 43.82 100.00 1.87 36.84 50.00 58.57 30.98 0.00 

Дом здравља Књажевац 10.92 100.00 28.00 100.00 3.78 78.81 93.48 8.90 29.00 0.13 

Дом здравља Зајецар 36.00 100.00 28.57 100.00 5.54 77.76 70,77 6.51 59.48 0.98 

Просек округа Зајечар 17.20 100.00 32.49 100.00 3.39 75.71 71.42 13.68 46.28 0.72 
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3. Патронажна служба дома здравља 
 
Табела бр. 8 Патронажне посете по здравственим установама за све категорије  

Здравствене установе 

Просечан број патронажних посета по 

новорођеном детету/одојчету/особи 

старијој од 65 година 

  Борски округ   Дом здравља Бор   Новорођенче 5.55 

Одојче 1.70 

Особе старије од 65 година 0.13 

Дом здравља Кладово   Новорођенче 5.68 

Одојче 3.52 

Особе старије од 65 година 0.16 

Дом здравља Мајданпек   Новорођенче 8.46 

Одојче 3.65 

Особе старије од 65 година 0.16 

Дом здравља Неготин   Новорођенче 6.60 

Одојче 2.67 

Особе старије од 65 година 0.28 

Зајечарски округ   Дом здравља Бољевац   Новорођенче 5.94 

Одојче 2.95 

Особе старије од 65 година 0.23 

Дом здравља Књажевац   Новорођенче 5.35 

Одојче 2.40 

Особе старије од 65 година 0.10 

Дом здравља Зајечар   Новорођенче 5.24 

Одојче 1.64 

Особе старије од 65 година 0.07 
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Табела бр. 9 Патронажне посете новорођенчади  по здравственим установама  

 

Здравствене установе 

Обухват новорођенчади 

првом патронажном 

посетом 

  Борски округ   Дом здравља Бор 100,00 

Дом здравља Кладово 100,00 

Дом здравља Мајданпек 100,00 

Дом здравља Неготин 100,00 

Зајечарски округ   Дом здравља Бољевац 100,00 

Дом здравља Књажевац 100,00 

Дом здравља Зајечар 100,00 

 
 
4. Здравствена заштита радника –  за лекаре специјалисте медицине рада у дому здравља и 

заводу за здравствену заштиту радника 

 

Показатељи квалитета у примарној здравственој заштити  прате се у службама медицине рада у домовима 

здравља (самосталним и у саставу) и заводима за здравствену заштиту радника. 

 

Подаци о броју превентивних прегледа код запослених који раде на радним местима са повећаним 

ризиком прикупљају се месечно, за сваког појединачног специјалисту медицине рада, а према подацима 

из протокола претходних и  периодичних прегледа. 

 

Подаци о броју запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима на радном месту, прикупљају се 

месечно, за сваког послодавца  који је уговорио едукацију са службом медицине рада дома здравља, 

односно заводом за здравствену заштиту радника, у складу са чланом 14. Закона о здравственој заштити. 

 

Подаци о броју запослених који су обухваћени оспособљавањем за пружање прве помоћи на радном 

месту, прикупљају се месечно, за сваког послодавца  који је уговорио едукацију са службом медицине 

рада дома здравља, односно заводом за здравствену заштиту радника, у складу са чланом 14. Закона о 

здравственој заштити. 

 

Подаци о укупном броју запослених, броју запослених који су повређени на раду и броју верификованих 

професионалних болести од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, добијају се 

на годишњем нивоу, само за послодавца који је уговорио послове заштите здравља на раду са службом 

медицине рада дома здравља, односно заводом за здравствену заштиту радника у складу са чланом 14. 

Закона о здравственој заштити. 
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Табела бр. 10 Показатељи квалитета здрвствене заштите радника по здравственим установама оба округа 

 

Округ  Назив установе 

Просечан број 
превентивних прегледа 

запослених који раде 
на радним местима са 
повећаним ризиком по 

специјалисти 
медицине рада 

Проценат запослених 
који су обухваћени 

едукацијом о 
ризицима по здравље 

на радном месту 

Проценат запослених 
који су обухваћени 

оспособљавањем за 
пружање прве помоћи 

на  радном месту 

Проценат 
повреда на 

раду 

Број 
професионалних 

болести 
верификованих од 

стране ПИО 

Борски 

Дом здравља Бор 0 0 0 0 0 

Дом здравља Кладово 1230 / / 5.71 0 

Дом здравља Мајданпек 719 / / 0.94 0 

Просек на нивоу 
округа Бор   1949 0 0 2.08 0 

Зајечарски 
Дом здравља Зајечар 1325 / 8.33 0 0 

Дом здравља Књажевац 0.00 / / 0.59 0 

Просек на нивоу 
округа Зајечар   441.67 0 8.33 0.59 0 
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5. Хитна медицинска помоћ – служба за хитну медицинску помоћ при 

дому здравља 

 

Подаци потребни за израчунавање показатеља се прикупљају дневно за сваку оперативну смену 

појединачно. Дневну евиденцију о броју позива за први ред хитности / излазака екипа на терен за позив 

првог реда хитности и времену пријема позива за први ред хитности, времену предаје позива за први ред 

хитности екипи, времену ослобађања екипе на терен, као и временским интервалима I, II и III може водити 

шеф оперативне смене на основу лекарских извештаја, протокола позива или протокола интервенција 

(књига интервенција). Дневну евиденцију о броју изненадних срчаних застоја / рађених 

кардиопулмоналних реанимација / успешних кардиопулмоналних реанимација / прегледаних пацијената 

на терену / самостално решених случајева на терену, такође може водити шеф оперативне смене на 

основу лекарских извештаја, протокола позива или протокола интервенција (књига интервенција). 

Табела бр. 11 Показатељи квалитета у хитној медицини изражени кроз облике времена интервенција 

за оба округа 

 

Округ  Назив установе 
Активационо 

време 
Реакционо време  

Време 
прехоспиталне 
интервенције 

Борски 

Дом здравља Бор 1.15 10.52 33.98 

Дом здравља Кладово 1.00 14.98 23.50 

Дом здравља Мајданпек 2.00 5.00 16.75 

Дом здравља Неготин 1.00 17.73 34.41 

Просек на нивоу округа Бор 1.67 7.75 21.94 

  Дом здравља Бољевац 1.01 16.47 78.37 

Зајечарски Дом здравља Књажевац 4.05 8.78 14.93 

  Дом здравља Зајечар 1.29 8.27 26.97 

Просек на нивоу округа Зајечар 3.34 9.41 22.69 
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Табела бр. 12 Покзатељли квалитета кроз евиденцију о броју изненадних срчаних застоја и 
кардиопулмоналних реанимација за оба округа 
 

Округ  Назив установе 
Проценат 

извршених КПР 

Проценат 
успешних КПР у 

случају  
изненадних 

срчаних застоја 
који су се десили 

без присуства 
екипе ХМП 

Проценат 
успешних КПР у 

случају  
изненадних 

срчаних застоја 
који су се десили у 

присуству екипе 
ХМП 

Борски 

Дом здравља Бор 100,00 5.26 33.33 

Дом здравља Кладово 100,00 0.00 / 

Д. здравља Мајданпек 100,00 / / 

Дом здравља Неготин 33.33 0.00 16.67 

Просек на нивоу округа Бор 71.94 1.14 10.00 

Зајечарски 

Дом здравља Бољевац 92.86 0.00 / 

Дoм здравља Књажевац 100.00 0.00 28.57 

Дом здравља Зајечар 31.68 0.00 100.00 

Просек на нивоу округа Зајечар 46.15 0.00 37.50 

 
Табела бр. 13 Покзатељли квалитета кроз евиденцију о пацијентима збринутим на терену, амбуланти 
и  третману пацијената са тешком траумом оба округа 

 

Округ  Назив установе 

Проценат 
самостално 

решених случајева 
на терену 

Проценат 
самостално 

решених случајева 
у амбуланти 

Проценат 
индикованог мед. 

третмана код 
пацијената са 

тешком траумом 

Борски 

Дом здравља Бор 38.86 60.77 100.00 

Дом здравља Кладово 84.14 79.40 100.00 

Дом здравља Мајданпек 98.56 80.19 100.00 

Дом здравља Неготин 56.47 91.51 100.00 

Просек на нивоу округа Бор 58.05 80.15 100.00 

Зајечарски 

Дом здравља Бољевац 63.40 67.88 / 

Д. здравља Књажевац 60.56 45.69 100.00 

Дом здравља Зајечар 66.86 89.81 100.00 

Просек на нивоу округа Зајечар 64.64 56.94 100.00 
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Табела бр. 14 Покзатељли квалитета кроз евиденцију о третману пацијената са акутним коранорним 
синдромом оба округа 

Округ  Назив установе 

Проценат пацијената 
са АКС којима је 
отворен интравенски 
пут, дат морфијум или 
аналгетски еквивалент 
морфијуму, кисеоник, 
препарат 
нитроглицерина у 
било ком облику и 
ацетилсалицина 
киселина 

Проценат пацијената 
са АКС којима је 

отворен венски пут, 
дат морфијум, 

кисеоник, препарат 
нитроглицерина у 
било ком облику и 

ацетилсалицина 
киселина, 

клопидогрел, клексан 
- нискомолекуларни 

хепарин и 
транспортовани су у 
најближу установу 

због примарне 
коронарне 

интервенције 

Проценат пацијената 
са АИМ са СТ 

елевацијом којима је 
отворен венски пут, 

дат морфијум, 
кисеоник, препарат 
нитроглицерина у 
било ком облику и 

ацетилсалицина 
киселина, 

клопидогрел, клексан 
- нискомолекуларни 
хепарин и започета 

или дата 
прехоспитална 

тромболиза 

Борски 

Дом здравља Бор 100,00 100,00 90.63 

Дом здравља Кладово 100,00 9,26 0.00 

Д. здравља Мајданпек 100,00 100,00 0.00 

Дом здравља Неготин 92,86 71,43 54.76 

Просек на нивоу округа Бор 97,89 57.04 36.62 

Зајечарски 

Дом здравља Бољевац 100,00 100.00 0.00 

Д. здравља Књажевац 100.00 72.22 0.00 

Дом здравља Зајечар 100,00 100.00 0.00 

Просек на нивоу округа Зајечар 100.00 87.50 0.00 
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6. ФАРМАЦЕУТСКА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ – АПОТЕКА 

Показатељи квалитета примарне здравствене заштите из члана 16. Правилника о показатељима 

квалитета здравствене заштите (»Службени гласник РС«, број 49/10), прате се у установама које спроводе 

мере примарне здравствене заштите односно фармацеутску здравствену делатност у  апотекама. 

Подаци потребни за израчунавање показатеља прикупљају се у здравственим установама - 

апотекама и користе се за састављање извештаја на једногодишњем нивоу. 

 Подаци се групишу и приказују за све организационе јединице у саставу здравствене установе - 

апотеке (апотека, огранак апотеке и јединица за издавање готових лекова) и укупно за здравствену 

установу - апотеку у целини. 

Показатељи: 

1. Број рецепата рецепата за лекове који су на листи по фармацеуту 

2. Број рецепата приватне праксе и рецепата за лекове који нису на листи по фармацеуту 

3. Број налога за медицинска средства по фармацеуту 

4. Број магистралних лекова по фармацеуту 

5. Проценат расхода лекова и медицинских средстава услед истека рока употребе 

6. Проценат оспорених рецепата при наплати од РЗЗО услед грешке апотеке   

7. Проценат рецепата са интервенцијом фармацеута у односу на укупан број рецепата 

8.  Број паковања галенских лекова 

 
Табела бр. 14 Показатељи квалитета у фармацеутског делатности у вези рецепата, налога и магистралних 
лекова оба округа  

Назив установе 
Број рецепата 

по фармацеуту 

Број рецепата приватне 
праксе и рецепата за 
лекове који нису на 

Листи по фармацеуту 

Број налога за 
медицинска средства 

по фармацеуту 

Број 
магистралних 

лекова 
по фармацеуту 

Апотека Зајечар 20548 23062 280 112 

Апотека Бор* / / / / 

 
Табела бр. 15 Показатељи квалитета у фармацеутског делатности у вези расхода, грешака и интервенција оба 
округа  

Назив установе 

Проценат расхода 
лекова и 

медицинских 
средстава услед 

истека рока 
употребе 

Проценат оспорених 
рецепата при 

наплати од РЗЗО 
услед грешке 

апотеке 

Проценат рецепата са 
интервенцијом 

фармацеута у односу 
на укупан број 

рецепата 

Број паковања 
галенских лекова 

Апотека Зајечар 0,00 0,00 0,03 201112 

Апотека Бор  / / / / 

* Апотека Бор није доставила потребне податке због тренутног реструктуриранја установе. 
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7. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

Подаци потребни за израчунавање обавезних показатеља квалитета прикупљају се дневно за сваку 

појединачну специјалистичку амбуланту. 

 

Окружним заводима за јавно здравље достављају се подаци за специјалистичко-консултативну делатност 

према Правилнику о условима и начину унутрашње организације здравствених установа („Службени 

гласник РС“, број 43/06), тј. за установе на примарном нивоу за: интерну медицину, пнеумофтизиологију, 

офталмологију, оториноларингологију и психијатрију, а за установе на секундарном и терцијарном нивоу 

према медицинским гранама: интернистичке, хируршке, педијатријске и гинеколошке амбуланте и 

психијатрију. 

 

Дневну евиденцију о квалитету рада специјалистичких амбуланти води медицинска сестра-техничар. 

Извор података су протоколи за заказивање прегледа и дневна евиденција о посетама и раду 

специјалистичке амбуланте. 

 

На крају месеца, подаци потребни за израчунавање показатеља квалитета за сваку појединачну 

специјалистичку амбуланту/службу се сумирају и као такви уносе у образац за месечни извештај на 

нивоу службе/одељења/ за здравствену установу. 

Показатељи квалитета у специјалистичкој здравственој делатности: 

1. Просечна дужина чекања на заказан први преглед 

2. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета  

3. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног 

термина 

4. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне 

5. Број дана у месецу када је омогућено заказивање спец.-конс. прегледа 
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Табела бр. 16  Показатељи квалитета који се прате у специјалистичко-консултативним службама Зајечарског округа 

Округ 
Назив здр. 
установе 

Службе 

Просечна 
дужина чекања 
на заказан први 

преглед 

Проценат 
заказаних посета 

у односу на 
укупан број 

посета 

Проценат 
пацијената који 

су примљени 
код лекара у 

року од 30 
минута од 
времена 

заказаног 
термина 

Укупан број сати 
у недељи када 
служба ради 

поподне 

Број дана у 
месецу када је 

омогућено 
заказивање 
спец.-конс. 
прегледа 

Зајечарски округ 

Општа болница 
Књажевац 

Хирургија  0,00  0 0 

Интерна мед. 0,00 54,87 26,94 0 0 

Педијатрија  0,00  0 0 

Гин. и акушерство  0,00  0 0 

Психијатрија  71,56 9,28 0 0 

Дом здравља 
Бољевац 

Интерна мед. 0,15 100,00 100,00 0 22 

Психијатрија 0.10 100,00 100,00 15 22 

Општа болница 
Зајецар 

Хирургија 8,13 60,10 87,09 40 22 

Интерна мед. 8,00 60,41 79,95 40 22 

Педијатрија  0,00  40 0 

Гин. и акушерство  0,00  40 22 

Психијатрија  0,00  40 22 
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Табела бр. 17  Показатељи квалитета који се прате у специјалистичко-консултативним службама Борског округа 

Округ 
Назив здр. 
установе 

Службе 

Просечна 
дужина чекања 
на заказан први 

преглед 

Проценат 
заказаних посета 

у односу на 
укупан број 

посета 

Проценат 
пацијената који 

су примљени 
код лекара у 

року од 30 
минута од 
времена 

заказаног 
термина 

Укупан број сати 
у недељи када 
служба ради 

поподне 

Број дана у 
месецу када је 

омогућено 
заказивање 
спец.-конс. 
прегледа 

Борски округ 

Општа болница 
Бор 

Хирургија 10,80 84,65 93,03 0 22 

Интерна мед. 13,69 80,53 85,03 0 22 

Педијатрија  0,00  0 22 

Гин. и акушерство  0,00  0 22 

Психијатрија 6,48 61,07 95,53 0 22 

Општа болница 
Кладово 

Хирургија 0,78 9,68 14,23 0 22 

Интерна мед. 3,77 9,77 11,67 0 22 

Психијатрија 2,11 47,03 20,48 0 22 

Општа болница 
Мајданпек 

Хирургија 0,00 49,73 100,00 0 22 

Интерна мед. 0,00 42,71 100,00 0 22 

Педијатрија 0,01 65,83 100,00 0 22 

Гин. и акушерство 0,00 46,97 100,00 0 22 

Психијатрија 0,00 50,96 100,00 0 22 

Дом здравља 
Неготин 

Хирургија 18,98 17,87 78,15 0 20 

Интерна мед. 4,76 28,13 27,19 40 20 

Психијатрија 1,88 75,55 16,60 0 20 
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8. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЕКУНДАРНОЈ И ТЕРЦИЈАРНОЈ 

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

 

 

У здравственим установама које обављају здравствену делатност на секундарном и терцијарном 

нивоу, квалитет здравствене заштите се процењује на основу показатеља који се прате за установу у 

целини и показатеља по гранама медицине (интернистичке, хируршке, гинекологија са акушерством, 

педијатрија) за стационарну делатност. 

Показатељи квалитета рада болница из члана 19, 20, 21, 22 и 23  Правилника о показатељима 

квалитета здравствене заштите се прате у установама које обављају стационарну здравствену делатност 

(опште болнице, самосталне и у саставу здравствених центара; специјалне болнице). 

Подаци потребни за израчунавање Показатеља се прикупљају месечно према подацима из извештаја о 

хоспитализацији, а који се води за сваког пацијента примљеног на стационарно лечење, такође и из 

температурно-терапијских листа, протокола болесника, протокола оперисаних, протокола умрлих, књига 

евиденција о порођајима, протокола нежељених догађаја и података о кадровима и постељама (рутинска 

статистика). 
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1. Показатељи квалитета за здравствену установу у целини 
 

Табела бр. 17  Извештај о броју исписаних болесника и броју умрлих по гранама медицине и  

здравстверним установама оба округа 

 

Здр. Установа Грана медицине 
Број 

исписаних 
болесника 

Број 
умрлих у 

току првих 
48 сати од 
пријема у 
болницу 

Укупан број 
умрлих 

Стопа 
леталитета 

Проценат 
умрлих у 

току првих 
48 сати од 
пријема у 
болницу 

Општа 
болница Бор 

Хирургија 1999 109 483 9.83 22,57 

Интерна медицина 2127 92 401 18,85 22,94 

Педијатрија 255 0 0   

Гин. и акушерство 689 1 2 0,29 50,00 

Општа 
болница 
Кладово 

Хирургија 1319 10 43 3,26 23,26 

Интерна медицина 2768 16 44 1,59 36,36 

Педијатрија 320 0 0   

Гин. и акушерство 265 0 0   

Општа 
болница 
Мајданпек 

Хирургија 361 3 7 1,94 42,86 

Интерна медицина 323 9 24 7,43 37,50 

Педијатрија 37 0 0   

Гин. и акушерство 165 0 0   

Општа 
болница 
Неготин 

Хирургија 1212 1 56 4,62 1,79 

Интерна медицина 1226 16 181 14,76 8,84 

Педијатрија 121 0 0   

Гин. и акушерство 296 0 0   

Вредности на нивоу  Борског округа 13483 164 838 6,22 19,57 

Општа 
болница 
Зајецар 

Хирургија 2540 17 58 2,28 29,31 

Интерна медицина 4935 168 579 11,73 29,02 

Педијатрија 664 0 0   

Гин. и акушерство 986 0 0   

С.Б. 
Гамзиград 

Интерна медицина 2401 0 10 0,42 0,00 

Општа 
болница 

Књажевац 

Хирургија 1136 7 36 3,17 19,44 

Интерна медицина 1361 27 104 7,64 25,96 

Педијатрија 195 0 0   

Гин. и акушерство 561 0 0   

Вредности на нивоу Зајечарског 
округа 

14779 2019 787 5,33 27,83 
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Табела бр. 18. Броју обдукованих и подударности клиничких и обдукционих дијагноза за грану 
медицине  

Здр. Установа 
Грана 

медицине 

Укупан 
број 

умрлих   

Укупан број 
умрлих лица 
упућених на 

обдукцију 

Број 
клиничких 
дијагноза 

узрока смрти 
које су 

потврђене 
обдукцијом 

Број 
враћених 

извештаја о 
обдукцији 

Проценат 
подударности 
клиничких и 
обдукционих 

дијагноза 

Проценат 
обдукованих 

Општа болница 
Бор 

Хирургија 80 0 0 0   

Интерна мед. 401 2 2 1 50,00 0,50 

Гинекологија 2 0 0 0   

Општа болница 
кладово 

Хирургија 43 2 2 0  4,65 

Интерна мед. 43 4 3 0  9,30 

Гинекологија 2 2 2 0  100,00 

Општа болница 
Мајданпек 

Хирургија 7 0 0 0   

Интерна мед. 24 0 0 0   

Општа болница 
Неготин 

Хирургија 56 0 0 0   

Интерна мед. 184 0 0 0   

Вредности на нивоу  Борског 
округа 

842 10 9 1 90,00 1,19 

Општа болница 
Књажевац 

Хирургија 43 0 0 0   

Интерна мед. 110 6 0 3 0,00 5,45 

Гинекологија 0 0 0 0   

Општа болница 
Зајецар 

Хирургија 58 4 1 1 100,00 6,90 

Интерна мед. 579 0 0 0   

Гинекологија 0 0 0 0   

Спец. Б.  Гамзиград Интерна мед. 10 0 0 0   

Вредности за Зајечарски округ 800 10 1 4 25,00 1,25 

 
Табела бр. 19 Показатељи квалитета који се  прате за пацијенте по процесу здравствене неге и 
проценту сестринских отпусних писама патронажној служби оба округа. 
 

Назив установе 
Број 

исписаних 
болесника  

Број 
пацијената 

који се прате 
по 

дефинисаном 
процесу 

здравствене 
неге 

Број 
упућених 
писама 

патронажној 
служби 

Проценат 
пацијената 

који се прате 
по процесу 

здравствене 
неге 

Проценат 
сестринских 

отпусних 
писама 

патронажној 
служби 

Општа болница Бор 5621 991 332 18,84 6,31 

Општа болница Кладово 4672 0 96 0,00 2,05 

Општа болница Мајданпек 886 886 70 100,00 7,90 

Општа болница Неготин 3307 0 0 0,00 0,00 

Вредности  Борског округа 14126 1877 498 13,29 3,53 

Општа болница Књажевац 1350 276 82 20,44 6,07 

Општа болница Зајечар 9125 2067 499 22,65 5,47 

Вредности Зајечарског округа 10475 2343 581 22,37 5,55 
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Табела бр. 20  Дужина болничког лечења, броју медицинских сестара по заузетој болничкој постељи и 
проценту пацијената враћених на одељење интензивне неге за грану медицине оба округа 

Назив установе Гране медицине 

Проценат 
пацијената 
код којих је 

извршен 
поновни 
пријем  

Просечна 
дужина 

болничког 
лечења 

Просечан 
број 

медицинских 
сестара по 

заузетој 
болничкој 
постељи 

Општа болница Бор 

Хирургија 3,45 7,50 2,09 

Интерна медицина 0,40 10,80 0,89 

Педијатрија  2,90 5,43 

Гинекологија и акушерство 2,50 3,97 2,80 

Општа болница Кладово 

Хирургија 0,00 8,13 1,09 

Интерна медицина 0,00 7,07 0,37 

Педијатрија  3,45 2,64 

Гинекологија и акушерство 0,00 6,93 1,59 

Општа болница Мајданпек 

Хирургија 5,56 5,26 1,34 

Интерна медицина 8,47 7,99 1,27 

Педијатрија  3,38 17,52 

Гинекологија и акушерство 0,00 3,70 5,38 

Општа болница Неготин 

Хирургија 1,64 7,33 0,90 

Интерна медицина 0,00 9,18 0,78 

Педијатрија  3,02 4,87 

Гинекологија и акушерство 16,67 4,06 2,43 

Вредности на нивоу  Борског округа 1,86 7,53 1,19 

Општа болница Књажевац 

Хирургија 0,00 5,80 0,72 

Интерна медицина 2,24 6,16 0,66 

Педијатрија  2,76 3,39 

Гинекологија и акушерство 0,00 3,62 2,24 

Општа болница Зајечар 

Хирургија 1,06 6,92 2,14 

Интерна медицина 0,33 6,52 1,34 

Педијатрија  4,88 1,24 

Гинекологија и акушерство 0,00 3,40 2,61 

Спец. Б. Гамзиград Интерна медицина  16,45 0,23 

Вредности на нивоу Зајечарског округа 0,61 7,68 1,05 
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2. Интернистичке гране медицине 
 
Табела бр. 21 Показатељи квалитета који прате пацијенте и умрле од инфаркта миокарда и цереброваскуларног инсулта оба округа 

Назив установе 
Стопа леталитета 

за инфаркт 
миокарда 

Проценат 
умрлих од 
инфаркта 

миокарда у току 
првих 48 сати од 

пријема у 
болницу 

Стопа леталитета 
за церебро 
васкуларни 

инсулт 

Проценат 
умрлих од 

церебро 
васкуларног 

инсулта у току 
првих 48 сати од 

пријема у 
болницу 

Просечна 
дужина 

болничког 
лечења за 

акутни инфаркт 
миокарда 

Просечна дужина 
болничког лечења 

за 
цереброваскуларни 

инсулт 

Општа болница Бор 8,54 14,29 17,32 19,35 11,05 10,08 

Општа болница Кладово 16,00 62,50 0,00  6,98 6,06 

Општа болница Мајданпек 0,00 / / / 10,00  

Општа болница Неготин 5,56 100,00 30,61 26,67 4,22 11,04 

Вредности на нивоу  Борског округа 10,53 43,75 17,69 21,74 8,89 9,77 

Општа болница Књажевац 13,83 76,92 26,32 20,00 6,70 7,00 

Општа болница Зајецар 4,94 33,33 32,67 100,00 7,65 7,91 

Спец . Б. Гамзиград / / 0,00 / / 42,66 

Вредности на нивоу Зајечарског 
округа 7,42 56,00 20,96 95,40 7,39 20,01 
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Табела бр. 22  Показатељи квалитета који прате пацијенате са АИМ/ЦВИ  враћених у коронарну 
јединицу/одељење интензивне неге и броју поновних хоспитализација оба округа 

Назив установе 

Проценат 
пацијената са 

АИМ код којих је 
извршен 

поновни пријем 
у коронарну 

јединицу 

Проценат 
пацијената са 

ЦВИ код којих је 
извршен 

поновни пријем 
у интензивну 

негу 

Проценат 
поновних 

хоспитализација 
пацијената са 

АИМ у року од 
30 дана од 

отпуста 

Проценат 
поновних 

хоспитализација 
пацијената са 

ЦВИ у року од 30 
дана од отпуста  

Општа болница Бор 0,00 0,56 0,00 0,00 

Општа болница Кладово 0,00 0,00 0,00 0,00 

Општа болница Мајданпек 0,00 / 0,00 / 

Општа болница Неготин 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вредности на нивоу  Борског округа 0,00 0,38 0,00 0.00 

Општа болница Књажевац 12,77 100,00 2,13 0,00 

Општа болница Зајецар 2,06 3,59 2,88 3,19 

Спец . Б. Гамзиград / 0,00 / 0,00 

Вредности на нивоу Зајечарског 
округа 5,04 6,75 2,67 1,93 

 
 

2. Хируршке гране медицине  
 
Табела бр. 21 Показатељи квалитета који прате пацијенате који су добили сепсу и који су умрли 
у току и после  операције оба округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив установе 

Број 
исписаних 

оперисаних 
пацијената 

Број 
пацијената 

који су 
добили сепсу 

после 
операције 

Број умрлих 
свих 

оперисаних 
пацијената 

Стопа 
леталитета 

оперисаних 
пацијената 

Проценат 
пацијената 

који су добили 
сепсу после 
операције 

Општа болница Бор 1755 0 19 1,08 0,00 

Општа болница Кладово 491 0 7 1,43 0,00 

Општа болница Мајданпек 107 0 2 1,87 0,00 

Општа болница Неготин 301 0 0 0,00 0,00 

Вредности   Борског округа 2654 0 28 1,06 0,00 

Општа болница Књажевац 301 0 11 3,65 0,00 

Општа болница Зајецар 2216 4 14 0,63 0,18 

Вредности  Зајечарског округа 2517 4 25 0,99 0,16 
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Табела бр. 23 Показатељи квалитета који прате просечан број преоперативних дана лечења и 
оперисаних пацијената по хирургу оба округа 

Назив установе 

Број 
хируршких 

интервенција 
обављених у 
хируршким 

салама 

Број 
оперисаних 
пацијената у 

општој, 
регионалној 
и локалној 
анестезији 

Број 
преоперативних 
дана лечења за 
све хируршке 
интервенције 
обављене у 
хируршким 

салама 

Број лекара 
укључених у 
оперативни 

програм 

Просечан број 
преоперативних 

дана лечења 

Просечан 
број 

оперисаних 
пацијената 

општој, 
регионалној 
и локалној 
анестезији 
по хирургу 

Општа болница Бор 1779 1755 1614 24.00 0.91 73.13 

Општа болница 
Кладово 

491 491 1160 3.00 2.36 163.67 

Општа болница 
Мајданпек 

174 107 110 3.00 0.63 35.67 

Општа болница 
Неготин 

546 359 695 16.00 1.27 22.44 

Вредности   Борског 
округа 

2990 2712 3579 46 1,20 58,96 

Општа болница 
Књажевац 

1235 819 575 10.00 0.47 81.90 

Општа болница 
Зајецар 

2651 2432 2879 27.00 1.09 90.07 
 

Вредности  
Зајечарског округа 

3886 3251 3454 37 0,89 87,86 

 
 

3. Гинекологија и акушерство  
 

Табела бр. 23  Показатељи квалитета који прате број порођаја обављених царском резом, у 
епидуралној анестезији и порођаја обављених уз присуство партнера или члана породице оба округа 

Назив установе 

Проценат 
порођаја 

обављених 
царским резом 

Проценат 
порођаја у 

епидуралној 
анестезији 

Проценат 
порођаја уз 
присуство 
партнера 

Општа болница Бор 57,11 0,00 0.00 

Општа болница Кладово 71,88 0,00 0.00 

Општа болница Мајданпек 32,86 0,00 0.00 

Општа болница Неготин 44,67 0,00 0.00 

Вредности   Борског округа 54,08 0.00 0.00 

Општа болница Књажевац 57,14 0,00 0.00 

Општа болница Зајечар 45,57 0,32 0.00 

Вредности  Зајечарског округа 48,46 0,24 0.00 
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Табела бр. 24 Показатељи квалитета који прате број  породиља и новорођенчади који су имали повреду 

током порођаја и рађања и просечној дужини лежања за нормалан порођај оба округа 

Назив установе 

Проценат 
породиља 

које су имале 
повреду при 

порођају  

Проценат 
новорођенчади 

који су имли 
повреду при 

рађању  

Просечна 
дужина 

лежања у 
болници за 
нормалан 

порођај 

Општа болница Бор 10,66 0,00 2,25 

Општа болница Кладово 0,00 0,00 6,30 

Општа болница Мајданпек 22,86 0,00 4,47 

Општа болница Неготин 0,00 0,00 4,31 

Вредности   Борског округа 8,17 0,00 3,43 

Општа болница Књажевац 40,00 0,00 5,11 

Општа болница Зајечар 13,18 0,00 4,00 

Вредности  Зајечарског округа 19,95 0,00 4,24 

 
 
Табела бр. 25 Показатељи квалитета који прате број   трудница/породиља и новорођенчади који су 
умрли током хоспитализације и укључености породилишта у програм ''болница -пријатељ беба'' оба 
округа 
 

Назив установе 

Број трудница и 
породиља 

умрлих током 
хоспитализације 

Број 
живорођене 

деце умрле до 
отпуста из 

болнице 

Укљученост 
породилишта 

у програм 
„Болница 
пријатељ 

беба”  

Општа болница Бор 0 0 да 

Општа болница Кладово 0 0 да 

Општа болница Мајданпек 0 0 да 

Општа болница Неготин 0 0 да 

Вредности   Борског округа 0 0 4 

Општа болница Књажевац 0 0 да 

Општа болница Зајечар 0 0 да 

Вредности  Зајечарског округа 0 0 2 
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 9. УРГЕНТНА МЕДИЦИНА  
 

(ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ ХИТНИХ И УРГЕНТНИХ СТАЊА У СЕКУНДАРНОЈ И ТЕРЦИЈАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ) 

 
Показатељи квлитета рада Ургентне службе  се прате у здравственим установама које обављају 
здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу, које према својој унутрашњој организацији 
имају Одељење (центар или службу) за пријем и збрињавање ургентних стања, а према Правилнику о 
условима и начину унутрашње организације здравствених установа (Сл. гласник бр. 43/06)  
 

Препоручени стандарди за ургентну службу јесу: 
 
1. Најмање 90% пацијената који се јављају као хитни случајеви треба да буду прегледани и збринути у 

року од једног сата од момента јављања код дежурне сестре или лекара (тзв. «златни сат»). 
 
2. Сви пацијенти који стигну на ургентно одељење биће процењени у року од 30 минута од доласка (а 

треба стремити циљу од 10 минута). Ову процену може да обави лекар или тријажна сестра која 
поседује одговарајућу обуку.  

Табела бр. 26  Извештај о просечној дужини чекања на преглед и успешно спроведеним 
кардиопулмоналним реанимацијама у служби ургентне медицине у Зајечару 
 
 

 

 
Број 

прегледаних 
пацијената 

 
Дужина 

чекања на 
преглед 

(у минутима) 

 
Број 

покушаних 
кардиопулм. 
реанимација 

 
Број успешних 

кардиопулм. 
реанимација 

Просечна 

дужина 

чекања на 

преглед 

(у минутима) 

 
Проценат 

успешних 

кардиопулм. 

реанимација 

1 2 3 4 5 6 7 

Општа болница Зајечар 14156 61 19 3 0.00 15.79 

Јануар 1065 4 3 0 0.00 0.00 

Фебруар 981 4 1 0 0.00 0.00 

Март 1019 6 3 1 0.01 33.33 

Април 1137 7 3 0 0.01 0.00 

Мај 1306 7 0 0 0.01  

Јун 1305 6 2 0 0.00 0.00 

Јул 1376 7 0 0 0.01  

Август 1394 5 0 0 0.00  

Септембар 1184 4 3 1 0.00 33.33 

Октобар 1161 3 1 1 0.00 100.00 

Новембар 1082 4 3 0 0.00 0.00 
Децембар 1146 4 0 0 0.00  
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Табела бр. 27  Извештај о просечној дужини чекања на преглед и успешно спроведеним 
кардиопулмоналним реанимацијама у служби ургентне медицине у Бору 
 
 
 

 

 
Број 

прегледаних 
пацијената 

 
Дужина 

чекања на 
преглед 

(у минутима) 

 
Број 

покушаних 
кардиопулм. 
реанимација 

 
Број успешних 

кардиопулм. 
реанимација 

Просечна 

дужина 

чекања на 

преглед 

(у минутима) 

 
Проценат 

успешних 

кардиопулм. 

реанимација 

1 2 3 4 5 6 7 

Општа болница Бор 14590 123297 31 8 8.45 25.81 

Јануар 933 7744 1 0 8.30 0.00 

Фебруар 904 7703 3 2 8.52 66.67 

Март 1054 8948 4 0 8.49 0.00 

Април 1138 9345 4 1 8.21 25.00 

Мај 1202 9877 4 2 8.22 50.00 

Јун 1292 10924 0 0 8.46  

Јул 1420 13786 1 1 9.71 100.00 

Август 1271 10749 4 1 8.46 25.00 

Септембар 1385 11395 5 1 8.23 20.00 

Октобар 1432 11586 0 0 8.09  

Новембар 1247 10550 2 0 8.46 0.00 
Децембар 1312 10690 3 0 8.15 0.00 
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10. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА 
 

У циљу обезбеђивања здравствене заштите под једнаким условима, показатељи квалитета вођења Листа 

чекања прате се у општим болницама, а све у оквиру активности у унапређењу квалитета рада.  

Републички завод за здравствено осигурање је дизајнирао јединствени софтверски програм за вођење 

Листа чекања у здравственим установама. 

 

Листе чекања се електронским путем, након извршене контроле од стране окружних института/завода за 

јавно здравље, достављају месечно матичним филијалама Републичког завода за здравствено осигурање. 

Показатељи квалитета вођења Листа чекања, као и подаци потребни за израчунавање истих, се добијају 

преко дизајнираних извештајних образаца, а из програма за сваку интервенцију, односно процедуру. 

Здравствене установе које воде Листе чекања израчунавају показатеље из Правилника о показатељима 

квалитета здравствене заштите на годишњем нивоу и извештај достављају окружном институту/заводу за 

јавно здравље. Годишње збирне извештаје о показатељима квалитета вођења Листа чекања у 

здравственим установама свог округа, окружни институти/заводи за јавно здравље достављају Институту 

за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и матичној филијали Републичког завода за 

здравствено осигурање. 

 

Прате се следећи показатељи: 

 

1. Број нових пацијената на листи чекања 

2. Проценат извршених интервенција/процедура са Листе чекања у односу на укупан број. 

3. Просечна дужина чекања 
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Табела бр. 28 Извештај о показатељима квалитета вођења листа чекања оба округа 
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Општа 
болница 

Bor 

Екстракција катаракте са уграђивањем 
ленс имплантата 0 0 74 0 0 0 0.00 / 

Тотална протеза кука и колена 38 2 39 280 0 46 5.13 140.00 

Округ Бoр 38 2 113 280 0 46 1.77 140.00 
          

Општа 
болница 
Зајечар 

Екстракција катаракте са уграђивањем 
ленс имплантата 

68 44 44 3250 9 213 100.00 73.86 

Тотална протеза кука и колена 35 70 85 8443 22 83 82.35 120.61 

Округ  Зајечар 103 114 129 11693 31 296 88.37 102.57 
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11. БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНТА 
 

(ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) 
 

 

Свака здравствена установа у обавези је да успостави формалне процедуре за регистровање 
нежељених догађаја и нежељених дејстава лекова. Једном годишње здравствена установа формира 
извештај о постојању протокола за евидентирање нежељених догађаја и нежељених дејстава лекова . 

 
Евиденцију о броју падова и повреда пацијената, броју лежећих пацијената са декубиталним 

ранама, броју компликација услед давања анестезије, броју поновљених операција у истој регији, броју 
механичких оштећења услед хируршких интервенција, броју тромбоемболијских компликација, броју 
хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном 
органу и друге нежељене догађаје на одељењу води одељењска сестра и евидентира их у књизи 
евиденције нежељених догађаја. 
 

Контрола стерилизације евидентира се у за то предвиђеном протоколу контроле стерилизације.  
 
Евиденцију о броју свих болничких инфекција на јединици интезивне неге и броју пацијената са 

инфекцијом оперативног места одређене класе контаминације води сестра задужена за болничке 
инфекције и евидентира их у књизи евиденције болничких инфекција. 
 

Месечна евиденција о инфекцијама оперативног места води се на нивоу сваког одељења у 
здравственој установи . На крају извештајног периода подаци за свако одељење по месецима се сумирају 
за ниво целе установе и уносе у посебан образац .  
 

Свака здравствена установа, након једногодишњег периода, израчунавањем показатеља за 
установу у целини, формира извештај и доставља окружном институту/заводу за јавно здравље.  

 
 
 
Табела бр. 29 Показатељи квалитета који се прате за пацијенте са падовима, декубитусима и 

тромбоемболијским компликацијама оба округа. 
 

Назив установе 
Стопа падова 

пацијената 

Стопа 
пацијената са 
декубитусима  

Стопа 
тромбоемболијских 

компликација  

Општа болница Бор 0,04 0,00 0,00 

Општа болница Кладово 0,06 0,86 0,00 

Општа болница Мајданпек 0,96 0,00 0,00 

Општа болница Неготин 0,07 1,21 0,00 

Вредности   Борског округа 0,10 0,63 0,00 

Општа болница Књажевац 0,00 15,44 0,00 

Општа болница Зајецар 0,16 3,62 5.81 

Спец. болница Гамзиград 0,05 0,42 0,00 

Вредности  Зајечарског округа 0,10 5,56 6,64 
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Табела бр. 30 Показатељи квалитета који се прате ради безбедности пацијената у хирургији оба 
округа. 

Назив установе 

Стопа 
компликација 
услед давања 

анестезије 

Стопа 
поновљених 
операција у 
истој регији 

Стопа 
механичких 
јатрогених 

оштећења код 
хируршке 

интервенције 

Број хируршких 
интервенција које 

су урађене на 
погрешном 
пацијенту, 

погрешној страни 
тела и погрешном 

органу  

Општа болница Бор 0,00 5,13 0,00 0 

Општа болница Кладово 0,00 0,00 0,00 0 

Општа болница Мајданпек 0,00 0,00 0,00 0 

Општа болница Неготин 0,00 9,98 0,00 0 

Вредности   Борског округа 0,00 4,91 0,00 0 

Општа болница Књажевац 0,00 2,44 0,00 0 

Општа болница Зајецар 0,00 11,92 0,00 0 

Вредности  Зајечарског округа 0,00 9,54 0,00 0 

 
Табела бр. 31 Показатељи квалитета који се прате код пацијената хоспитализованих на 
јединицама интензиве неге са инфекцијом оперативног места оба округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Назив установе месец 

Број 
хоспитализованих 

пацијената на 
јединици и нтезивне 

неге 

Број свих 
болничких 

инфекција на 
јединици 

интезивне неге 

Стопа 
инциденције 

свих 
болничких 

инфекција на 
јединици 

интезивне 
неге 

Општа болница Бор 

Јан - 
децембар 

540 0 0,00 

Општа болница Кладово 711 0 0,00 

Општа болница Мајданпек 79 0 0,00 

Општа болница Неготин 289 1 0,35 

Вредности   Борског округа 1619 1 0,06 

Општа болница Књажевац Јан - 
децембар 

568 0 0,00 

Општа болница Зајецар 303 0 0,00 

Вредности  Зајечарског округа 871 0 0,00 
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Табела бр. 32 Показатељи квалитета који се прате евиденцију о инфекцијама оперативног 
места одређене класе контаминације за  оба округа. 

Назив установе 

Класа 
контаминације 

оперативног 
места 

Број оперисаних 
пацијената 

одређене класе 
контаминације 

оперативног 
места 

Број пацијената 
са инфекцијом 

оперативног 
места одређене 

класе 
контаминације 

Стопа 
инциденције 

инфекције 
оперативног 

места 

Вредности опште болнице Бор Нераздвојено 1779 0 0,00 

Општа болница Кладово 

I 280 0 0,00 

II 153 0 0,00 

III 43 0 0,00 

IV 15 0 0,00 

Вредности опште болнице Кладово 491 0 0,00 

Општа болница Неготин 

I 353 0 0,00 

II 142 0 0,00 

III 6 0 0,00 

Вредности опште б. Неготин 501 0 0,00 

Општа болница Књажевац 

I 91 0 0,00 

II 96 0 0,00 

III 48 0 0,00 

IV 11 0 0,00 

Нераздвојено 0 0 0,00 

Вредности опште болнице Књажевац 246 0 0,00 

Општа болница Зајечар 
III 0 0 0,00 

Нераздвојено 686 22 3,21 

Вредности опште болнице Зајечар 686 22 3.21 

 

 
Табела бр. 33 Показатељи квалитета који се прате због биолошке контроле стерилизације за  оба 
округа 

Назив установе 

Број 
биолошких 

контрола 
стерилизације 

Број 
аутоклава 

Просечан 
број 

контрола по 
аутоклаву 

Дом здравља Бор 1 1 0,02 

Дом здравља Мајданпек 2 1 0,04 

Општа болница Бор 122 5 0,47 

Општа болница Кладово 1 3 0,01 

Општа болница Мајданпек 1 1 0,02 

Општа болница Неготин 71 2 0,68 

Вредности Борског округа 198 13 0,29 

Дом здравља Бољевац 2 1 0,04 

Општа болница Књажевац 10 5 0,04 

Дом здравља Зајечар 0 0 0,00 

Општа болница Зајечар 98 8 0,24 

Вредности Зајечарског округа 110 14 0,15 
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12. БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА У АПОТЕЦИ 
 

Евиденција из области безбедности пацијента у апотеци се води током непосредног рада 
са пацијентима, у свакој организационој јединици. На основу података из наведене евиденције 
састављају се годишњи извештаји, односно на крају сваке године подаци се уносе  за сваку 
организациону јединицу и установу у целини, који се достављају окружном институту /заводу за 
јавно здравље. 

 
Подаци потребни за израчунавање показатеља прикупљају се у здравственим установама 

- апотекама и користе се за састављање извештаја на једногодишњем нивоу. 
 

 Подаци се групишу и приказују за све организационе јединице у саставу здравствене 
установе - апотеке (апотека, огранак апотеке и јединица за издавање готових лекова) и укупно за 
здравствену установу - апотеку у целини.  
 
Табела бр. 34 Показатељи квалитета који се прате због откривања  административних 
грешка на рецептима на оба округа 
 

Апотеке 
Број рецепата са 

административном 
грешком 

Укупан број 
рецепата 

Проценат 
рецепата са 

административном 
грешком у односу на 

укупан број 
рецепата 

Апотека Бор* / / / 

Апотека Зајецар 551 583179 0,09 

Збирно оба округа 551 583179 0,09 
 
 
Апотека Бор није била у могућности да достави тражене податке. 
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13. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ ОБАВЉА НА ВИШЕ НИВОА 

 
13.1 Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар 

 
1. БРОЈ ОРГАНИЗОВАНИХ ЕДУКАЦИЈА ПО ЦЕНТРУ 
 
На нивоу сваког центра, као и укупно на нивоу целог завода за јавно здравље  прате се сви облици 
едукација чиме се евалуира активност везана за трансфер знања, доктрина и методолошких образаца за 
рад здравствених радника на нивоу 3ЗЈЗ, али и окружно до нивоа свих здравствених установа, као и других 
сектора у друштву (образовање, социјална заштита, заједница). 
 
 Табела бр. 35 Број организованих едукација у заводу за јавно здравље 

 
 

Организациона јединица 
Укупан број 
едукација 

Број здравствених 
радника/ 

сарадника 

Просечан број 
едукација по 
запосленом 

Промоција здравља 253 4 63,25 

Анализа, планирање и организација 2 5 0,40 

Информатика и био-статистика 1 5 0,20 

Контрола и превенција болести 42 14 3,00 

Хигијена и хумана екологија 47 29 1,62 

Микробиологија 6 20 0,30 

Сума 351 77 4,56 

 
 

Едукација се обавља на неколико начина организовања скупа ( Семинар једнодневни, семинар 

тродневни, стручна конференција,  трибина, округли сто и организациони састанак ) али  у табели 

су приказани само као јединстевен број без обзира на начин организовања. 
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2. ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ОДРЖАНИХ СКУПОВА И ДОГАЂАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПО КАЛЕНДАРУ 
ЗДРАВЉА 
 
На нивоу ЗЗЈЗ-а  прати се обележавање датума из «Календара здравља», они који су до сада обавезно 
обележавани, али и нови који се уводе у складу са приоритетима и опредељењима.  
 
Табела бр. 36  Обележени датуми по календару здравља у заједници 

ТЕМА 
Манифестација 

у заједници 
Конференција 

за штампу 
Медијски  

- ТВ 
Медијски - 

Радио 
Медијски  
- Писани 

Број 
обележених 
датума по 
„Календару 

здравља“ 

Национални дан без дуванског 
дима / / / / / / 

Месец борбе против малигних 
болести 

1 4 4 2 5 1 

Светски дан вода 1 0 12 12 5 1 

Светски дан здравља 1 0 0 11 3 1 

Недеља здравља уста и зуба 1 1 4 2 5 1 

Светски дан без дуванског 
дима 

1 1 2 3 3 1 

Светска недеља дојења 1 0 2 0 3 1 

Светски дан срца 1 1 3 3 3 1 

Месец правилне исхране 0 0 3 3 1 1 

Светски дан борбе против 
ХИВ/АИДС 

3 0 12 35 14 1 

Сума ЗЗЈЗ 10 7 42 71 72 9 

 
 
3. БРОЈ ОБЕЛЕЖЕНИХ ОСТАЛИХ ДАТУМА (ВАН КАЛЕНДАРА ЗДРАВЉА) КРОЗ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И РАД СА 
МЕДИЈИМА 

 
Табела бр. 37 Извештај о обележеним осталим датумима ван календара здравља 

ТЕМА 
Манифестација 

у заједници 
Конференција 

за штампу 
Медијски  

- ТВ 
Медијски - 

Радио 
Медијски  
- Писани 

Број 
обележених 
датума по 
„Календару 

здравља“ 

Недеља имунизације 1 1 2 2 1 1 

Вакцином до здравља 1 1 1 1 1 1 

Европска недеља 
превенције рака 

1 1 3 2 3 1 

Медународни дан старих 1 1 1 2 2 1 

Светски дан контрацепције 1 1 1 1 2 1 

Европска недеља 
мобилности 

1 1 1 1 1 1 

Светски дан младих 1 1 2 3 1 1 

Светски дан ВЖЗ 2 1 5 4 2 1 

Сума ЗЗЈЗ 9 8 16 16 13 8 
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ИНТЕРНЕТ, АНАЛИЗЕ И САВЕТОВАЛИШТА 
 
 
Табела бр. 38 Евиденција интеракције са заједницом 

 

Ажурирана 
интернет 

презентација 

Омогућена 
интерактивна 
комуникација  

Доступна 
анализа 

здравственог 
стања 

Доступна 
анализа 

показатеља 
квалитета 

здравствене 
заштите 

Постојање 
саветовалишта 

за ДПСТ 

1 2 3 4 5 

редовно да да да да 

 
 
 
 
 
 
 

4. ПОСТОЈАЊЕ АЖУРИРАНЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УСТАНОВЕ 

 

Веома битно је и то да све што ради ЗЗЈЗ треба и да објави преко неког медија. За сада је то редовна 

ажурирана интернет презентација, где се поред осталог налазе и две анализе. 

1. Анализа здравственог стања 

2. Анализа показатеља квалитета 

 

5. ДОСТУПНОСТ АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА НА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ 

УСТАНОВЕ 

 

У анализи здравственог стања становништва користе се подаци рутинске статистике на бази 

којих се израчунавају индикатори витално-демографске ситуације, морбидитета, организације и 

рада ванболничке и болничке здравствене заштите и предлажу мере у односу на приоритетне 

здравствене проблеме и вулнерабилне категорије становништва.  

Анализа за ниво округа садржи следеће:  

- Основни подаци о округу (територија, становништво, општине)  

- Демографија (становништво по старости и полу, витални догађаји)  

- Социоекономски профил (народни доходак, запосленост, незапосленост)  

- Морбидитет и морталитет (водећи узроци оболевања и умирања, подаци о полно преносивим 

болестима)  

- Подаци животне средине (квалитет пијаће воде)  

- Подаци о имунизацији  

- Подаци о кадровима запосленим у здравственим установама округа  

- Коришћење и рад установа примарне здравствене заштите (по службама)  

- Коришћење и рад стационарних здравствених установа (по одељењима 
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6. ДОСТУПНОСТ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА НА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УСТАНОВЕ 

 

Анализа квалитетта обухвата све параметре процеса рада у здравствених установа који су интегрални 

део здравствене статистичке документације преточене у нове изведене показатеље квалитета. 

Поред процесних показатеља квалитета анализа обухвата и мере исхода у здравственој заштити 

преточене преко методологије анонимног анкетирања задовољства запослених и корисника у 

здравственим установама. 

 

 

7. ОМОГУЋЕНА ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ СА КОРИСНИЦИМА НА ИНТЕРНЕТ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

 

 

8. ПОСТОЈАЊЕ САВЕТОВАЛИШТА ЗА ДОБРОВОЉНО И ПОВЕРЉИВО ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ (ДПСТ) 

 

 

9  Број месеци спровођења епидемиолошког надзора над болничким инфекцијама праћењем 

инциденције 

 

 Израчунава се као број месеци надзора над болничким инфекцијама на једном одељењу 

здравствене установе помножен са бројем одељења на којима се врши надзор и подељен са бројем 

лекара специјалиста епидемиологије који врше надзор над болничким инфекцијама у институтима, 

односно заводима за јавно здравље 

 
10  Број одељења на којима је извршен епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама путем 
преваленције 
 

Израчунава се као број одељења на којима је вршен надзор подељен са бројем лекара 
специјалиста епидемиологије који врше надзор над болничким инфекцијама у институтима, односно 
заводима за јавно здравље 
 
Табела бр. 39 Показатељи квалитета надзора над болничким инфекцијама 
 

Назив установе 

Број месеци 
надзора над 
болничким 

инфекцијама 
праћењем 

инциденције на 
одељењу 

Број  вршења 
надзора над 
болничким 

инфекцијама на 
одељењу путем 

преваленције 

Општа болница Бор 18 28 

Општа болница Кладово 12 11 

Општа болница Неготин 6 11 
   

Општа болница Зајечар 19 0 

Спец. болница Гамзиград 12 1 
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11.  Проценат броја вакциналних пунктова на којима је спроведена ревизија вакциналних 

картотека   

 

Израчунава се као број вакциналних пунктова на којима је спроведена ревизија вакциналних 

картотека подељен са укупним бројем вакциналних пунктова на територији округа и помножен са 100 

  

Ревизија картотеке на вакциналном пункту  

 

У циљу достизања обухвата вакцинацијом у циљној популацији, ревизија картотеке се врши 

континуирано, а детаљно 2 пута годишње. Континуирана ревизија картотеке се обавља при свакој посети 

детета лекару. Ревизијом картотеке два пута годишње поред добијања података неопходних за евалуацију 

и евентуалну измену плана, врши се позивање деце која су из било ког разлога пропуштена да се 

вакцинишу према важећем Календару имунизације у складу са Правилником. Територијално надлежан 

ЗЗЈЗ је обавезан да најмање једном годишње изврши ревизију картотеке на подручју сваке општине. 

 

 

 

 

Табела бр. 40 Извештај о спроведеној ревизији вакциналних картотека 

 

Назив општине 
Број вакциналних 

пунктова 

Број вакциналних 
пунктова на којима је 
спроведена ревизија 

Проценат 
вакциналних 

пунктова 

Бор 3 1 33,33 

Кладово 3 1 33,33 

Мајданпек 5 3 60,00 

 Неготин 3 1 33,33 
    

Бољевац 2 1 50,00 

Књажевац 3 1 33,33 

Зајечар 4 1 25,00 

 
 
12. УЧЕШЋЕ ПОТВРДА О СМРТИ У РЕГИСТРУ ЗА РАК 

  

Због коришћења многобројних извора информација у вођењу Регистра, одређен број 

новооболелих/умрлих особа од рака се више пута евидентирају на различитим местима. Број 

прикупљених пријава и других здравствених докумената о новооболелим/умрлим особама од рака већи 

је од броја потврђених слогова у бази података Регистра. 

Према методологији рада у Регистру, проверавају се особе са истим или сличним подацима у бази 

података. На овај начин избегава се мултиплицирање новооболелих/умрлих особа од рака у бази 

података Регистра. 
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Табела бр. 41  Извештај о учешћу свих случајева рака  регистрованих само преко потврда о смрти  

 

Завод 

Број новооболелих/умрлих случајева од 
рака у истој календарској години 

Учешће потврда 
о смрти у 

регистру за рак 
Број случајева рака 

пријављених 
Регистру само преко 

потврде о смрти  

Укупан број случајева 
рака пријављених 

Регистру 

Завод за јавно здравље Зајечар 99 1200 8,25 

 
 
  
 
 
 
 
НАЦИОНАЛНА ЕКСТЕРНА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РАДА МИКРОБИОЛОШКИХ ЛАБОРАТОРИЈА 
 

На основу члана 82. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС. број 107/05 ) и члана 

23. Закона о државној управи ( Службени гласник РС. број 79/05 и 101/07), министар здравља Републике 

Србије донео је решење о референтним лабораторијама за контролу заразних болести. На основу овог 

решења Градски завод за јавно здравље Београд испуњава прописане услове за референтну лабораторију 

за међулабораторијска испитивања. Међулабораторијска испитивања су намењена јавноздравственим 

микробиолошким лабораторијама у Србији као и микробиолошким лабораторијама других здравствених 

установа и приватној пракси. Градски завод за јавно здравље Београд самостално организује и обавља 

међулабораторијска испитивања, врши евалуацију резултата и обавештава лабораторије о постигнутим 

резултатима. О термину међулабораторијског испитивања, лабораторије учеснице ће бити обавештене 

најмање 15 дана унапред. Свака лабораторија учесница ће на  унапред  договорен начин добити најмање 

2 бактеријска соја уз пропратни приказ клиничког случаја као и образац за одговоре за сваки појединачни 

случај. Лабораторије учеснице треба да пошаљу своје резултате Градском заводу за јавно здравље 

Београд е-маил-ом или поштом најкасније 30 дана од добијања бактеријских сојева. 

Градски завод за јавно здравље Београд ће тачне одговоре са називима бактеријских сојева и 

резултатима антимикробне осетљивости послати е-маил-ом или поштом лабораторијама учесницама 

најкасније 15 дана од добијања одговора. Коначни резултат међулабораторијског испитивања ће бити 

послат лабораторијама учесницама најкасније 45 дана од добијања одговора. Овај резултат ће 

садржавати оцењен резултат који је постигла лабораторија учесница, као и статистички обрађен резултат 

збирног успеха свих лабораторија учесница. Лабораторијама неће бити доступни појединачни резултати 

других лабораторија учесница.Ради процене квалитета рада јавноздравствених микробиолошких 

лабораторија у Србији, Градски завод за јавно здравље Београд је у обавези да резултате 

међулабораторијских испитивања регионалних завода за јавно здравље достави Институту за јавно 

здравље Србије. С обзиром да све лабораторије имају исти број учествовања, показатељ квалитета 

ће се односити на број бодова остварених у свакој екстерној контроли коју спроводи референтна 

лабораторија за међулабораторијска испитивања Градског завода за јавно здравље Београд са 

објављивањем резултата тачности ≥85%. 
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13. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РАДА ЛАБОРАТОРИЈА 
 

 
Табела бр. 42 Извештај о успешности у међулабораторијским испитивањима и поређењима у 
лабораторијама за физичка и физичко-хемијска испитивања 

Завод - хемиска испитивања 
Број 

провераваних 
параметара 

Број 
параметара у 

границама 
дозвољених 
одступања 

Проценат 
успешности 

Завод за јавно здравље Зајечар 69 67 97,10% 

 
Табела бр. 43 Извештај о  успешности  у међулабораторијским испитивањима и поређењима у 
лабораторијама за санитарну микробиологију 

Завод - санитарна микробиологија  

Број 
провераваних 

параметара 

Број 
параметара у 

границама 
дозвољених 
одступања 

Проценат 
успешности 

Завод за јавно здравље Зајечар 7 7 100,00% 

 
 

14.  СТРУЧНА МИШЉЕЊА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА НЕИСПРАВНЕ УЗОРКЕ У ЦЕНТРУ ЗА ХИГИЈЕНУ И 
ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ  

 
Струча мишљења су о здравственој исправности намирница, предмета опште употребе, воде за пиће и 
квалитету ваздуха и отпадних вода (под једним стручним мишљењем се подразумева давање мишљења 
на један узорак). 
 
Табела бр. 44 Извештај о проценту стручних мишљења са предлогом мера за неисправне узорке у 
центру за хигијену и хуману екологију  

Завод 

Број стручних 
мишљења за 
неисправне 

узорке  

Број стручних 
мишљења за 

неисправне узорке  
са предлогом мера 

Проценат 
стручних 

мишљења са 
предлогом мера 

Завод за јавно здравље 
Зајечар 897 897 100,00 
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14.   ПОСТОЈАЊЕ АЖУРИРАНОГ ПЛАНА РЕАГОВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У ПИСАНОЈ 

ФОРМИ. 

   

Ажурирање плана реаговања у ванредним ситуацијама у складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести («Службени гласник РС» 125/04, члан 32) подразумева формирање спискова чланова 

мобилних тимова, у чији састав улазе епидемиолог, хигијенолог, микробиолог, два виша санитарна 

техничара и два лабораторијска техничара. Подаци о именима чланова екипа, контакт телефони и адресе 

становања се ажурирају два пута годишње и достављају Институту за јавно здравље Србије. Мобилне 

екипе обављају епидемиолошки надзор одмах по утврђивању настанка ванредне ситуације, као што су 

елементарне несреће и катастрофе у којима постоји опасност од појаве епидемија заразне болести, за 

време веће епидемије заразне болести, у случају појаве нове или недовољно познате заразне болести и 

у случају сумње на употребу биолошког агенса. ЗЗЈЗ, сходно наведеном Закону, о томе хитно обавештавају 

Институту за јавно здравље Србије. 

 
 
 
Табела бр 45 Извештај о  постојању плана реаговања у ванредним ситуацијама 

 

Завод 
План 

реаговања 

Број 
мобилних 
тимова 

Ажуриран 
план 

реаговања 

Завод за јавно здравље Зајечар Постоји 2 да 

 
 

13.2  Службе за трансфузију крви 
 
 

На основу  Закона (Закон о трансфузијској медицини ("Сл. гласник РС", бр. 40/2017 и 113/2017 ) рад ове 
области медицине своди се на само четири овлашћене трансфузиолошке установе на територији Србије. 
Службе  за трансфузију при болницама на округу Бор и Зајечар су по том закону   престале са радом  од 
јануара 2019. године.  Подаци који су пратили ову област налазе се  у Центру за трансфузију у Нишу. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?did=413289
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                14.  ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА 

                          УСЛУГАМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 
  

             1. Све здравствене установе/службе су дужне да на видна места (пријемне амбуланте, шалтере, 

огласне табле у чекаоницама и сл.) у свим објектима (централни и истурени) истакну: 

• Обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као осигуранику обезбеђују из 

средстава обавезног здравственог осигурања, а које су делатност здравствене установе; 

• Обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет обавезног здравственог 

осигурања, а у складу са актом којим се уређује садржај, обим и стандард права на здравствену 

заштиту из обавезног здравственог осигурања; 

• Обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите, 

као и ослобађање од плаћања учешћа; 

• Ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог 

осигурања, а које пацијенти плаћају из својих средстава; 

• Кутију/књигу за примедбе и жалбе пацијената; 

• Име и презиме, односно број канцеларије и радно време, особе задужене за вођење поступка 

притужби и жалби пацијената (заштитника пацијентових права); 

 

Списак лекара који могу бити изабрани лекари, а које пацијенти могу изабрати, као и њихово радно 

време у здравственим установама примарне здравствене заштите, а у специјалистичко-консултативним 

службама, као и у саветовалиштима у установама свих нивоа здравствене заштите истакнут списак 

лекара који раде и њихово радно време 
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Табела бр. 46 Показатељи квалитета који прате евиденцију о броју поднетих приговора по здравственим установама оба округа 

 

Назив установе 
Квалитет 

здравствених 
услуга 

Поступак 
здравствених 

радника и 
здравствених 

сарадника 

Начин 
наплаћивања 
здравствених 

услуга 

Организација 
здравствене 

службе 

Време чекања 
на 

здравствене 
услуге 

Рефундација 
новчаних 
средстава 

Права 
пацијената 

Друго Укупно 

Дом здравља Књажевц* / / / / / / / / / 

Општа болница Књажевац 0 1 1 1 1 0 0 1 5 

Дом здравља Бољевац 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Општа болница Зајечар 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Апотека Зајечар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спец. Б. Гамзиград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вредности за Зајечарски округ 1 2 1 1 1 0 0 1 7 

Дом здравља Мајданпек 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Општа болница Мајданпек 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Општа болница Неготин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Општа болница Кладово 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Дом здравља Бор 7 0 0 0 0 0 0 0 7 

Општа болница Бор 2 0 0 2 0 0 1 2 7 

Вредности за Борски округ 9 6 0 2 0 0 1 2 20 

 
 
*Установе које нису доставиле податке о приговорима корисника немају ову евиденцију, јер корисници приговоре достављају искључиво 
заштитницима пацијетових права( при РФЗО),  а не  правницима у установи.
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15. KОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 

 

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета 

здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи.  

 

За показатеље квалитета рада Комисије за унапређење квалитета рада из члана 39. Правилника о 

показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“, број 49/2010) морају постојати 

писана документа (Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе, 

Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада) заведена у архиви здравствене 

установе, уз постојање ажуриране интернет презентације установе.  

 

Здравствени центар је у обавези да сачини Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада и 

Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада, за сваку установу/организациону 

целину у саставу у којима се прате показатељи квалитета (дом здравља и општа болница), и да их као такве 

доставе институту/заводу за јавно здравље надлежном за територију на којој се здравствена установа 

налази.   

 

Свака здравствена установа, најкасније до 15. фебруара, доставља Интегрисани план сталног унапређења 

квалитета рада здравствене установе за текућу годину и Интегрисани извештај о раду Комисије за 

унапређење квалитета рада за извештајну (предходну) годину институту/заводу за јавно здравље 

надлежном за територију на којој се здравствена установа налази.   

 

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе 

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене представља показатељ квалитета рада 

Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе који збирно и свеобухаватно приказује све 

планиране активности на унапређењу квалитета рада здравствене установе у периоду од једне године.  

Интегрисани план у свом саставу садржи пет целина:  

1. Планиране активности ради побољшања показатеља квалитета здравствене заштите и квалитета 

рада које здравствена установа прикупља и прати.  

2. Планиране активности ради унапређења задовољства корисника.  

3. Планиране активности ради унапређења задовољства запослених.  

4. Препоруке и предлози мера утврђених током последње спољне (редовне) провере квалитета 

стручног рада. коју спроводе стручни надзорници Министарства здравља  и унутрашње провере 

квалитета стручног рада . 

5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а уколико је здравствена 

установа акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствен их установа Србије. 
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Табела бр. 47  Сумарни извештај Комисије за унапређење квалитета рада здравствених 
установа Борског округа 
. 

Назив ДЗ            
М-пек 

ОБ 
М-пек 

ОБ 
Бор 

ДЗ 
Бор 

ДЗ         
Kл. 

ОБ Кл. 
ОБ 
Нег. 

Ап. 
Бор 

1. Да ли је Комисија донела годишњи програм провере квалитета стручног 
рада у здравственој установи? Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да / 
2. Да ли је Комисија донела интегрисани план сталног унапређења 
квалитета рада здравствене установе? Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  / 
3. Да ли постоје извештаји (записници) о раду Комисије? Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  / 
4. Да ли су извештаји (записници) о раду Комисије доступни осталим 
запосленима? Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  / 
5. Да ли Комисија годишње подноси извештај о остваривању плана 
унапређења квалитета рада директору и управном одбору здравствене 
установе? Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  / 
6. Број одржаних састанака Комисије 6 2 4 2 3 4 6 / 
7. Број спроведених ванредних провера квалитета стручног рада 0 2 2 4 0 5 7 / 
8.Број поднетих приговора пацијената 2 2 7 7 0 0 0 / 
9.Број мандатних казни наплаћених због непоштовања Закона о 
изложености становништва дуванском диму 0 0 0 0 0 0 0 / 
10.Да ли постоји ажурирана интернет презентација здравствене 
установе? Да  Да Да  Да  Да  Да  Да  / 
 Здравствена установа је на видна места у свим радним објектима истакла: 

11. Обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као 
осигуранику обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а 
које су делатност здравствене установе Да  Да Да  Да  Да  Да  Да  / 
12. Обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет 
обавезног здравственог осигурања, а у складу са актом којим се уређује 
садржај, обим и стандард права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања Да  Да Да  Да  Да  Да  Да  / 
13. Обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у 
трошковима здравствене заштите, као и ослобађање од плаћања учешћа Да  Да Да  Да  Да  Да  Да  / 
14. Ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања, а које пацијенти плаћају из својих 
средстава Да  Не Да  Да  Да  Да  Да  / 
15. Кутију/књигу за примедбе и жалбе пацијената Да  Да Да  Да  Да  Да  Да  / 
16. Име и презиме, односно број канцеларије и радно време, особе 
задужене за вођење поступка притужби и жалби пацијената (заштитника 
пацијентових права) Не  Не Да  Да  Да  Да  Да  / 
 Истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе: 

17. Обављено истраживање задовољства корисника услугама 
здравствене службе Да  Да Да  Да  Да  Да  Да  / 
18. Урађена анализа резултата истраживања о задовољству корисника 
услугама здравствене службе        Да  Да Да  Да  Да  Не Да  / 
 

Истраживање задовољства запослених у здравственој установи: 

19. Обављено истраживање задовољства запослених у здравственој 
установи Да  Да Да  Да  Да  Да  Да  / 
20. Урађена анализа резултата истраживања о задовољству запослених у 
здравственој установи Да  Да Да  Да  Да  Не  Да  / 
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Остале активности предузели на сталном унапређењу квалитета 

здравствене заштите: 
ДЗ Мајданпек: У току је процедура о донацији једног опремљеног санитетског возила које је 

неопходно за транспорт пацијената како у компанији ,, ZIÐIN" тако и за транспорт пацијената ка 

секундарним и терцијалним установама нароцито у време пандемије. 

ОБ Мајданпек: Услед тренутне пандемије појацане мере превенције трансмисије заразних 

болести,настављено обезбедење заштитном опремом.Васпитни рад са запосленима у вези 

имунизације против хепатитиса Б,вируса SARS CoV 2,сервисирање опреме,набавка нове опреме. 

ДЗ Бор: Сви параметри који се испитују кроз анкете задовољства корисника много боље су него 

предходних година.Прошле године много је урадено што се тиче структуре, процеса рада, самим тим 

и исхода када је квалитет у питању, без обзира на пандемију COVID-19. 

ОБ Бор: ОБ Бор је у 2020 године постала акредитована здравствена установа.Добила је овај статус на 

три године.Уведене су све процедуре и упутства у повећању безбедности пацијената.Повећан је 

квалитет безбедности пацијената,смањена је стопа леталитета оперисаних. 

ДЗ Кладово: Направљена чекаоница у ДЗ за Covid 19.Боља је комуникација измеду пацијената и 

мед.особља. 

ОБ Кладово: Средене поједине радне просторије.Обезбеђена опрема за рад у појединим 

службама.Побољшана хигијена, обновљена опрема за рад у неким службама. 

ОБ Неготин: Боља сарадња примарне и секундарне здравствене заштите, рационално упућивање 

пацијената на коришћење дијагностицких метода. 

 

Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада: 
 

ОБ Мајданпек: Набавка недостајуце медицинске опреме,редовно сервисирање апарата,запошљавање 

недостајућег кадра,струцно усавршавање медицинског особља,редовне провере водења медицинске 

документације,уводење нових дијагностицких метода,израда протокола за превенцију. 

ДЗ Бор: Још бољи показатељи квалитета у смислу преваге превентиве над куративом,што је иначе 

дугорочни стратешки план у нашој здравственој заштити,нарочито у установама примарне 

здравствене заштите.Повећати обухват становника кад су скрининзи у питању. 

ОБ Бор: Очекује се реконструкција и адаптација целе установе од средстава добијених од Канцеларије 

за јавна улагања,опремање хируршких сала,добијање нове комлетне опреме за стерилизацију,пријем 

недостајућег кадра(лекара и средњег кадра),већа сарадња. 

ДЗ Кладово: Смањити папирологију. Повецање норматива везаног за кадар. Повећати финансиска 

средства. 

ОБ Кладово: Обезбедити кадар,недовољан број радника 

ОБ Неготин: Рационална потрошња лекова и санитетског материјала 
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Табела бр. 48 Остварени резултати у односу на Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада 

здравствених установа Борског округа 

Домен унапређења 
ДЗ            
М-
пек 

ОБ 
М-
пек 

ОБ 
Бор 

ДЗ 
Бор 

ДЗ         
Kл. 

ОБ Кл. ОБ Нег. Ап. Бор 

1. Планиран број унапређених показатеља квалитета здравствене заштите 
(без показатеља безбедности пацијената) у односу на План, за период 
извештавања  3 4 2 3 6 6 3 / 
1.1 Остварен број унапређених показатеља квалитета здравствене заштите 
(без показатеља безбедности пацијената) у односу на План, за период 
извештавања 3 0 1 3 2 2 2 / 
2. Планиран број унапређених показатеља безбедности пацијената у 
односу на План, за период извештавања 1 1 1 4 0 0 3 / 
2.1 Остварен број унапређених показатеља безбедности пацијената у 
односу на План, за период извештавања 1 0 1 3 0 0 2 / 
3. Планиран број унапређених аспеката задовољства корисника у односу 
на План, за период извештавања  4 2 2 3 1 1 3 / 
3.1 Остварен број унапређених аспеката задовољства корисника у односу 
на План, за период извештавања 4 0 2 3 1 1 1 / 
4. Планиран број унапређених аспеката задовољства запослених у односу 
на План, за период извештавања 5 2 1 3 1 1 3 / 
4.1 Остварен број унапређених аспеката задовољства запослених у односу 
на План, за период извештавања 2 0 1 3 0 0 2 / 
5. Планиран број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја 
о редовној спољној провери квалитета стручног рада 2 0 3 0 0 0 2 / 
5.1 Остварен број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја 
о редовној спољној провери квалитета стручног рада 2 0 3 0 0 0 2 / 
6. Планиран број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја 
о унутрашњој провери квалитета стручног рада 7 4 2 3 1 1 2 / 
6.1 Остварен број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја 
о унутрашњој провери квалитета стручног рада 6 0 2 3 0 0 1 / 
7. Планиран број спроведених препорука из Завршног извештаја Агенције 
за акредитацију здравствених установа Србије 0 0 232 0 0 0 0 / 
7.1 Остварен број спроведених препорука из Завршног извештаја Агенције 
за акредитацију здравствених установа Србије 0 0 232 0 0 0 0 / 
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Табела бр. 49  Сумарни извештај Комисије за унапређење квалитета рада здравствених 
установа Зајечарског округа 

 

Назив ЗЦ 
Књажевац 

 ЗЦ 
Зајечар 

СБ 
Гмз 

ДЗ 
Бољевац 

ЗЈЗ 
"Тимок" 

Апотека 
Зајечар 

1. Да ли је Комисија донела годишњи програм провере квалитета стручног 
рада у здравственој установи? Да  Да  Да  Да  Да  Да  
2. Да ли је Комисија донела интегрисани план сталног унапређења 
квалитета рада здравствене установе? Да  Да  Да  Да  Да  Да  
3. Да ли постоје извештаји (записници) о раду Комисије? Да  Да  Да  Да  Да  Да  
4. Да ли су извештаји (записници) о раду Комисије доступни осталим 
запосленима? Да  Да  Да  Да  Да  Да  
5. Да ли Комисија годишње подноси извештај о остваривању плана 
унапређења квалитета рада директору и управном одбору здравствене 
установе? Да  Да  Да  Да  Да  Да  
6. Број одржаних састанака Комисије 4 2 10 7 7 2 

7. Број спроведених ванредних провера квалитета стручног рада 4 1 1 0 0 0 

8.Број поднетих приговора пацијената 0 2 0 0 0 0 
9.Број мандатних казни наплаћених због непоштовања Закона о 
изложености становништва дуванском диму 0 0 0 0 0 0 

10.Да ли постоји ажурирана интернет презентација здравствене установе? Да  Да Да  Не Да  Да  
Здравствена установа је на видна места у свим радним објектима истакла: 

11. Обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као 
осигуранику обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а 
које су делатност здравствене установе Да  Да  Да  Да  Да  Да  
12. Обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет 
обавезног здравственог осигурања, а у складу са актом којим се уређује 
садржај, обим и стандард права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања Да  Да  Да  Да  Да  Да  
13. Обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у 
трошковима здравствене заштите, као и ослобађање од плаћања учешћа Да  Да  Да  Да  Да  Да  
14. Ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања, а које пацијенти плаћају из својих 
средстава Да  Да  Да  Да  Да  Да  
15. Кутију/књигу за примедбе и жалбе пацијената Да  Да  Да  Да  Да  Да  
16. Име и презиме, односно број канцеларије и радно време, особе 
задужене за вођење поступка притужби и жалби пацијената (заштитника 
пацијентових права) Да  Да  Да  Да  Да  Да  
Истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе: 

17. Обављено истраживање задовољства корисника услугама здравствене 
службе Да  Да  Да  Да  Да Да  
18. Урађена анализа резултата истраживања о задовољству корисника 
услугама здравствене службе        Да  Да Да  Да  Да  Да  

Истраживање задовољства запослених у здравственој установи: 

19. Обављено истраживање задовољства запослених у здравственој 
установи Да  Да  Да  Да  Да  Да  
20. Урађена анализа резултата истраживања о задовољству запослених у 
здравственој установи Да  Да Да  Да  Да  Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Остале активности предузели на сталном унапређењу квалитета 

здравствене заштите: 
ЗЦ  Књажевац: Редовни интерни састанци( струцни колегијум, састанак дирекотора са начелницима, 

начелника са запосленима, главне медицинске сестре са одговорним сестрама и састанци одговорних 

сестара са мед. сестрама у службама); Редовна интерна провера квалитета стручнг рада. 

ЗЦ Зајечар: Периодчцно извештавање начелника служби о сатњу у истим за које су одговорни. 

СБ Гамзиград:  Скраћење листе чекања пријема и дијагностичких процедура, уводење информационог 

система, интерни тимски састанци, побољшања квалитета хигијене, едукација запослених, 

ангажовање здравствених сарадника. 

ДЗ Бољевац: У интерној медицини је набављен HOLTER EKG i HOLTER TA и запоцета примена истих. 

Спроводила се имунизација против Covid- 19.Упућен захтев Кадровској комисији МЗ РС за пријем радника 

у стални радни однос:1 лабораториског техничара, 1 радиолошког техничара, 

Апотека Зајечар: Активно уцешце у заштити запослених и становништва у току пандемије COVID 

19.Уцешце у обављању онлине наставе за студенте Фармацеутског Факултета.Нови оперативни 

програм е-рецепта је заживео у редовном раду,што је допринело осавремењивању у процесу рада.... 

ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар: Адаптирана је посебна целина у оквиу Завода за ПСР тестирање односно 

набављена је софистицирана опрема за молекуларну дијагностику. Валидоване су методе за 

одредивање садржаја циве и азота у води и цека се „ATS“ за потврду акредитације. 

 

Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада: 
 

ЗЦ  Књажевац: Недостатак средстава за набавку нове опреме у дијагностици; Унапређење 

информационог система; Континуирана едукација запослених радника; Континуирана контрола 

квалитета рада  

ЗЦ Зајечар: Непосредно и доследно реаговање на нежељене догадаје реферисане на примопредаји 

дежурних лекара. 

СБ Гамзиград: Примена електронских заказивања терапијских процедура, рад на побољшању односа 

запослених према пацијентима, едукација појединих служби ради боље услуге, запошљавање довољног 

броја извршиоца, едукација и немедицинског особља 

ДЗ Бољевац: Омогућити пријем недостајуцих радника у ДЗ Бољевац према кадровском плану.За 

спровођење организованог скрининга на рак грлића материце  неопходно је обезбедити недостајући 

кадар(координатора, информатичара), опрему и санитетско возило  

Апотека Зајечар: Развијати примену водича и стандарда „DAP,DPP,DLP,DDP“; побољшање пружене 

услуге уводењем нових услуга; тимски рад запослених у циљу ефикаснијег и ефективнијег 

пословања,тимски рад са лекарима у циљу унапређења рационалне терапијe.  
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Табела бр. 50  Остварени резултати у односу на Интегрисани план сталног унапређења 
квалитета рада здравствених установа Зајечарског округа 

Домен унапређења ЗЦ 
Књажевац 

ЗЦ 
Зајечар 

СБ 
Гмз 

ДЗ 
Бољевац 

ЗЈЗ 
"Тимок" 

Апотека 
Зајечар 

1. Планиран број унапређених показатеља квалитета здравствене заштите 
(без показатеља безбедности пацијената) у односу на План, за период 
извештавања  3 1 2 18 4 4 
1.1 Остварен број унапређених показатеља квалитета здравствене заштите 
(без показатеља безбедности пацијената) у односу на План, за период 
извештавања 1 1 1 9 3 3 
2. Планиран број унапређених показатеља безбедности пацијената у односу 
на План, за период извештавања 2 1 2 1 0 1 
2.1 Остварен број унапређених показатеља безбедности пацијената у 
односу на План, за период извештавања 2 1 2 1 0 1 
3. Планиран број унапређених аспеката задовољства корисника у односу на 
План, за период извештавања  2 1 3 4 1 5 
3.1 Остварен број унапређених аспеката задовољства корисника у односу 
на План, за период извештавања 2 1 1 4 0 5 
4. Планиран број унапређених аспеката задовољства запослених у односу 
на План, за период извештавања 0 1 3 4 1 3 
4.1 Остварен број унапређених аспеката задовољства запослених у односу 
на План, за период извештавања 0 1 2 4 1 3 
5. Планиран број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о 
редовној спољној провери квалитета стручног рада 2 1 0 3 1 0 
5.1 Остварен број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о 
редовној спољној провери квалитета стручног рада 1 1 0 2 0 0 
6. Планиран број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о 
унутрашњој провери квалитета стручног рада 0 1 2 6 3 4 
6.1 Остварен број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о 
унутрашњој провери квалитета стручног рада 0 1 1 1 1 4 
7. Планиран број спроведених препорука из Завршног извештаја Агенције 
за акредитацију здравствених установа Србије 0 0 0 17 0 0 
7.1 Остварен број спроведених препорука из Завршног извештаја Агенције 
за акредитацију здравствених установа Србије 0 0 0 15 0 0 
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16. СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ 

Здравствени радници и здравствени сарадници имају право и дужност да у току рада стално прате развој 

медицинске, стоматолошке, фармацеутске науке, као и других одговарајућих наука и да се стручно 

усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свога рада.  

 

Здравствена установа је дужна да води евиденцију о броју запослених који су учествовали на стручним и 

научним скуповима, односно семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације. 

Овом евиденцијом нису обухваћени запослени који су на специјализацијама, субспецијализацијама, 

магистарским или докторским студијама. 

Свака здравствена установа је у обавези да на крају извештајног периода попуни образац  и достави га 

институту/заводу за јавно здравље који је надлежан за територију на којој се здравствена установа налази. 

Здравствени центри су у обавези да доставе попуњене обрасце посебно за сваку установу у саставу (дом 

здравља, општа болница). 
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Табела бр. 51  Показатељи квалитета који прате едукацију по здравственим установама Борског  округа 

Назив установе 

Постојање плана 
едукације за све 

запослене у 
здравственој 

установи 

Број радионица, 
едукативних 

скупова и семинара 
одржаних у 

здравственој 
установи 

Број здравствених 
радника и 

здравствених 
сарадника 

запослених  у 
здравственој 

установи 

Број особа које су бар 
једном о трошку 

установе похађале 
курс, семинар или 

учествовале на 
конгресу или стручном 

састанку из области 
која је релевантна за 
њихов стручни рад 

Проценат особа које 
су бар једном о 

трошку установе 
похађале курс, 

семинар или 
учествовале на 

конгресу или 
стручном састанку 
из области која је 

релевантна за 
њихов стручни рад 

Број акредитованих 
програма 

континуиране 
медицинске 

едукације од стране 
Здравственог 

савета Србије, а 
чији су носиоци 

(предавачи) 
запослени у 

здравственој 
установи 

Дом здравља Бор Да 1 157 0 0.00 0 

Здр. центар Кладово* / / / / / / 

Дом здравља Мајданпек Да 2 106 103 97.17 0 

Општа болница Бор Да 14 459 459 100.00 14 

Општа болница Мајданпек Да 2 97 97 100.00 0 

Општа болница Неготин Да 16 355 119 33.52 0 

Апотека Бор* / / / / / / 

*Апоека Бор и ЗЦ Кладово  нису доставили потребне податке. 
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Табела бр. 52 Показатељи квалитета који прате едукацију по здравственим установама Зајечарског  округа 

Назив установе 

Постојање плана 
едукације за све 

запослене у 
здравственој 

установи 

Број радионица, 
едукативних 

скупова и семинара 
одржаних у 

здравственој 
установи 

Број здравствених 
радника и 

здравствених 
сарадника 

запослених  у 
здравственој 

установи 

Број особа које су бар 
једном о трошку 

установе похађале 
курс, семинар или 

учествовале на 
конгресу или стручном 

састанку из области 
која је релевантна за 
њихов стручни рад 

Проценат особа које 
су бар једном о 

трошку установе 
похађале курс, 

семинар или 
учествовале на 

конгресу или 
стручном састанку 
из области која је 

релевантна за 
њихов стручни рад 

Број акредитованих 
програма 

континуиране 
медицинске 

едукације од стране 
Здравственог 

савета Србије, а 
чији су носиоци 

(предавачи) 
запослени у 

здравственој 
установи 

Дом здравља Бољевац Да 0 59 56 94.92 0 

Здр. центар Књажевац Да 15 212 193 91.04 10 

Апотека Зајечар Да 20 90 90 100.00 21 

Општа болница Зајечар Да 20 186 178 95.70 13 

Специјална болница за 
рехабилитацију Гамзиград, 
Зајечар 

Да 0 71 71 100.00 0 

Завод за јавно здравље 
Зајечар 

Да 0 90 53 58.09 0 
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17. Дискусија 

Одељење за информатику и биостатистику у здравству Завода за јавно здравље “Тимок“ из Зајечара је у 

првом кварталу 2022. године извршило контролу података односно извештаја о показатељима квалитета 

за здравствене установе које су из његове надлежности. Показатеље квалитета рада достављају 

здравствене установе са Борског (Здравствени центри:  Бор, Кладово и Неготин, Дом здравља 

Мајданпек, Општа болница Мајданпек и Апотека Бор) и Зајечарског округа (Здравствени центри 

Зајечар и Књажевац, Дом здравља Бољевац, Апотекa Зајечар и наравно сви Центри Завода за јавно 

здравље Зајечар). Поред прегледа и контроле података извршен је и унос у софтверску апликацију 

односно подаци су убачени у, за то, наменску базу података. 

  

 

Показатељи квалитета рада у примарној здравственој заштити: 

 На основу прегледа  података свих 11 нових показатеља за лекарске посете одраслог становништва 

по здравственим установама у службама опште медицине округа Бор,по вредностима  параметара 

издвајају се домови  здравља  Кладово и Мајданпек. Најприближније вредности показатеља  евидентне 

су у ДЗ Неготин.  Мања одступања у  вредности показатеља  има једино ДЗ Бор (мањи износи од 

претходних установа). Код здравствених установа округа Зајечар показатељи који детерминишу 

медицинске појаве, које се региструју у службама изабраног лекара опште медицине,  по исказаном 

квалитету/вредности показатеља, рангиране су  по величини истих  : ДЗ Бољевац, ДЗ Књажевац и ДЗ 

Зајечар. 

 Показатељи квалитета који се прате за  области здравствене делатности специјалиста педијатрије 

у служби за здравствену заштиту деце и омладине округа Бор и Зајечар  показују мања одступања. 

Показатељи показују незнатна одступања по  својим вредностима и не може се издвојити посебна 

здравствена установа, тј. детерминисати/рангирати саму установу на основу свих осам показатаља. 

Ниједна установа нема доминатне вредности по којим би себе издвојила од осталих. Када се посматрају 

службе домова здравља округа Зајечар показатељи показују незнатна одступања а по  својим вредностима 

може се издвојити ДЗ Бољевац.  

 Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обавља изабрани лекар 

– доктор медицине специјалиста гинекологије у служби за здравствену заштиту жена, Боског округа за 

свих шест показатаља по величини параметара карактеристичних за превентивне циљане прегледе  

издваја  се  ДЗ Кладово (62%). Остале установе су са нешто мањим обухватом превентивног рада и налазе 

се у интервалу од 20 до 30% у  укупном бројем прегледа. Показатељи за исту област код округа Зајечар , 

по вредности показатеља квалитата истичу се   превентивни циљани прегледи  у  ДЗ Бољевац и  Књажевац. 
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Показатељи квалитета рада у стоматолошкој здравственој заштити:  

 

 Показатељи квалитета детерминисани израчунавањем у односу на превентивне активности код 

предшколске/школске деце и трудница стоматолошке здравствене заштите за 2021. годину оба округа 

показују одређена одступања. Бољи процентни обухват за задате добне групе  показује округ Зајечар.  Код 

округа Бор у висини просека показатеља предњаче службе у ДЗ Кладово и Бор. Са нешто мањим 

одступањима су показатељи ДЗ Мајданпек и  ДЗ Неготин. Показатељи за округ Зајечар имају следећи 

редослед у вредностима истих: ДЗ Бољевац и Зајечар имају приближни обухват популације, док је ДЗ 

Књажевац са мањом разликом у  структури вредности показатеља. 

 

Показатељи квалитета рада за праћење рада патронажне службе дома здравља 

 

 Показатељи квалитета рада се прате преко просечног број патронажних посета по новорођеном 

детету/одојчету/особи старијој од 65 година. Показатељи квалитета патронажне службе за 2021. годину 

оба округа не показују одређена одступања у односу на просеке. Код округа Бор све здравствене установе 

су по висини пресека приближно једнаке, са нешто већим одступањима у позитивном смислу једино 

детектујемо ДЗ Мајданпек. По висини просека показатеља за округ Зајечар  мало боље вредности има  ДЗ 

Бољевац, односно са мало мањим и приближно истим  вредностима показатеља су патронажне службе 

ДЗ Књажевац и Зајечар.  Сви центри за патронажу имају максималан обухват посета медицинске 

сестре/бабице новорођеном детету (100%). 

 

Показатељи квалитета рад у здравственој заштити радника: 

Прате се преко изведених показатеља (просеци и проценти) за  лекаре специјалисте медицине 

рада у дому здравља у односу на запослене који су посетили службу медицине рада. Показатеље у 2021. 

години оба округа,  без обзира на одређена одступања у односу на просеке, је немогуће поредити,  јер 

нису све установе доставиле показатеље у складу са методологијом.  

 

Показатељи квалитета рада за хитну медицинску помоћ : 

Показатељи у хитним службама (11) се детерминишу израчунавањима базираним на само време 

реакције медицинског особља као и поступање истих у одређеним хитним ситуацијама за спашавање и 

решавање медицинског проблема људског живота. Показатељи који се мере у овим оквирима  не 

одступају посебно када је у питању активационо и  реакционо време код оба округа, сем у случају ДЗ 

Мајданпек, чије је време краће од осталих хитних служби. Код борског округа време прехоспиталне 

интервенције у  ДЗ Неготин је веће за 10 минута у односе на просеке осталих служби домова здравља 
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округа (22 мин). Хитна служба  ДЗ Бољевац са округа Зајечар  заостаје са реакционим временом за 8 

минута у односу на остале службе домова здравља округа (просек 8 минута). Група показатеља која 

детерминише процедуре које особље обавља/поступа по утврђеном клиничком моменту за одржање 

људског живота су у већим разликама препознате између служби установа оба округа. Већи проценат 

успешности имамо у ситуацијама код  изненадних срчаних застоја који су се десили у присуству екипе 

хитних служби зајечарског округа. Успех не заостаје приликом самосталног решавања случајева на терену 

и у амбуланти  где нема значајних разлика на нивоу оба округа. Покзатељи квалитета кроз евиденцију о 

третману пацијената са акутним коранорним синдромом оба округа не показују знатне разлике на нивоу 

округа али се по неким од показатеља разлике крећу и од 0 до 50% између самих  установа, тако да 

компарација на том нивоу није могућа. 

 

Показатељи квалитета рада за фармацеутску здравствену делатност: 

 Подаци се групишу и приказују за све организационе јединице у саставу здравствене установе - 

апотеке (апотека, огранак апотеке и јединица за издавање готових лекова) и укупно за здравствену 

установу - апотеку у целини. Подаци за овај сегмент здравствене заштите исказани су апслолутним 

бројевима (8 показатеља) односно збирно по окрузима. Апотекарска установа округа Зајечар је 

карактеристична по томе што је број преписаних лекова по фармацеуту из приватне праксе  већи у односу 

на оне из  државних институција за око две хиљаде рецепата (20548-државне /23062-приватне). Израдом  

магистралних и галенских препарата бави се  само апотекарска установа у Зајечару која годишње 

произведе 201.112 галенских лекова . Апотека Бор није доставила потребне податке за претходну годину  

због тренутног реструктурирања установе. 

 

 

 

Показатељи квалитета рада за специјалистичко-консултативне службе: 

 Показатељи овог сегмента (5 њих) здравствене заштите детерминишу се кроз време чекања и 

проценат примљених пацијената  приликом заказивања термина. Најдуже се чека код здравствених 

центара који су седиште  свог округа. Сваког радног дана у месецу је могуће обавити заказивање 

специјалистичко-консултативног прегледа код већине здравствених установа оба округа,  сем у ОБ 

Књажевац где  то за сада није могуће или није било потребно . 
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Показатељи квалитета у секундарној здравственој заштити: 

 У здравственим установама које обављају здравствену делатност на секундарном и терцијарном 

нивоу, квалитет здравствене заштите се процењује на основу показатеља који се прате за установу у 

целини и показатеља по гранама медицине (интернистичке, хируршке, гинекологија са акушерством, 

педијатрија) за стационарну делатност. Показатељи квалитета за здравствену установу у целини 

детерминишу се преко броја исписаних болесника и броја умрлих по гранама медицине у здравственим 

установама оба округа. Наравно у зависности од смештајних и кадровских капацитета издвајају се окружне 

опште болнице у Бору и Зајечару по броју исписаних пацијената. Регистрован  је већи број пацијената у 

интернистичким гранама медицине код оба округа у односу на хируршке. Највеће стопе леталитета су у 

интернистичким гранама код већине болница на оба округа где предњаче регионалне болнице оба округа 

(од 12 у Зајечару  до 19 на 100 лечених у Бору). 

Проценат обдукованих пацијената у здравственим установама креће се у интервалу од 1% до 2% код оба 

округа. Највећи број обдукција  био је (4 обдукција обе) у  интернистичкој грани медицине ОБ Кладово и 

хируршкој грани ОБ Зајечар. Укупан број обдукција је индентичан на нивоу округа и износи 10. 

 Показатељи квалитета који се прате за пацијенте по процесу здравствене неге и проценту 

сестринских отпусних писама патронажној служби оба округа показују одређене разлике. Битно је 

нагласити да се у Борском округу сви пацијенти прате по процесима здр. неге у ОБ Мајданпек. На  округу 

Зајечар обухват ових случајева је око 20%. 

 Подаци за  дужину болничког лечења, броју медицинских сестара по заузетој болничкој постељи 

и проценту пацијената враћених на одељење интензивне неге за грану медицине оба округа, показују у 

просеку занемарљива одступања. На оба округа просечно се најдуже задржавају пацијенти који се лече 

на интернистичким одељењима (од 3 до 10  дана у зависности од установе). Најдуже лечење пацијената 

је у специјалној болници „Гамзиград“( ≈17 дана). Просечна дужина лечења на нивоу оба округа је око 

седам дана. 

 Показатељи квалитета који прате пацијенте и умрле од инфаркта миокарда и цереброваскуларног 

инсулта оба округа показују одређене разлике.  Показатељи  зависе од израчуњавања исказаним кроз 

бројилац/именилац. Зависно од тог броја формирају се стопе које  у табелама показују већу хетерогеност 

између општих болница, тако да компарација између истих није могућа.На нивоу округа постоје мала  

одступања за стопу леталитета за инфаркт миокарда (код болница округа Бор стопа је 10 на 100 лечених у 

односу на округ Зајечар, где је тај број нешто мањи и износи приближно 7 на 100 лечених. Код стопе 

леталитета церебро-васкуларног инсулта детектујемо значајније разлике (вредности на нивоу Зајечарског 

округа су око 20 на 100 лечених, док су на нивоу округа Бор код установа које су изказале показатељ а то 

су ОБ Бор, Кладово и Неготин, од  18 на 100 лечених.  Ако је примљен врло мали број  пацијената и ако су 

у односу један према један (примљени/умрли) дају велике проценте смртности што за  компарацију није 

логично. Показатељи квалитета који даље прате претходно наведене пацијенте са АИМ/ЦВИ враћених у 

коронарну јединицу/одељење интензивне неге и броју поновних хоспитализација, оба округа показују 
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велике разлике између установа тако да компарација није могућа.  Просечна дужина болничког лечења 

за акутни инфаркт миокарда је  у просеку од 7 (округ Зајечар) до 9 дана (округ Бор). Просечна дужина 

болничког лечења за цереброваскуларни инсулт је од 7 до 10 дана код већине општих болница сем у 

случају специјалне болнице у Гамзиграду, где је тај број 43 и више дана лечења на рехабилитацији. 

Проценат поновних хоспитализација пацијената са АИМ  у року од 30 дана од отпуста  био је  само код  

општих болница у Књажевцу ≈2%  и у ОБ Зајечар 3% пацијената. Проценат поновних пријема пацијената 

са ЦВИ за  оба округа је око 3% и то само у ОБ Зајечар, односно код осталих  установа нису регистроване. 

 Показатељи квалитета хируршке гране медицине, који прате пацијенте који су добили сепсу и који 

су умрли у току/после операције оба округа су занемарљиви за компарацију јер су стопе леталитета врло 

мале а тамо и где их има  разликe су на првој децимали, за један (1) на 100 лечених пацијената на нивоу 

оба округа. Само 4 оперисана пацијента од 2.216 интервенција су  добила сепсу после операције у ОБ 

Зајечар, док код осталих болница оба округа их није ни било. 

 Показатељи квалитета који прате просечан број преоперативних дана на оба округа је приближно 

један (1 дан лежања). Показатељи се детерминишу на бази свих облика хируршких интервенција које 

обављају специјалисти хируршких грана медицине. Највећи број интервенција по хирургу код округа Бор 

је у ОБ Кладово (≈163), док у Зајечарском је то ОБ Зајечар (≈90). Нешто већи број хируршких интервенција 

по хирургу је у општим болницама округа Зајечар (≈87) у односу на округ  Бор (око 60 операција).  

 Показатељи квалитета за гинекологију и акушерство приказују се преко броја порођаја обављених 

царским резом, у епидуралној анестезији и порођаја обављених уз присуство партнера или члана 

породице. Показатељи незнатно одступају између округа. Код округа Бор највише обављених порођаја 

царским резом је у ОБ Кладово (72%) и OБ Бор (57%), док у Зајечарском округу код оба породилишта 

имамо ОБ Књажевац са 57% и ОБ Зајечар са приближно половином од укупних (46%). Највећи број 

порођаја природним путем је у оштој болници у  Мајданпеку. Порођаја обављених помоћу епидуралне 

анестезије, готово да није ни било ни код једне здравствене установе, односно било је само у врло малом 

броју у ОБ у Зајечару (0,3%). Порођаји уз присуство партнера нису обављани ни у једној општој болници 

на оба округа. 

 Показатељи квалитета који прате број породиља и новорођенчади који су имали повреду током 

порођаја и рађања и просечној дужини лежања за нормалан порођај на оба округа показују разлике. Код 

округа Бор када су повреде у питању, које су настале приликом порођаја највише реистрованих је у  ОБ 

Мајданпек и тo u 23%  (највећи број деце је природним путем дошао на свет), док исти  показатељ у 

Зајечарском округу  је највећи у служби ОБ Књажевац и тo 45%. Није билоповреда новорођенчади 

приликом рођења. Просечна дужина лежања у болници за нормалан порођај је готово идентична на нивоу 

оба округа и износи  око 4 дана.  
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Ургентна медицина  

 

Показатељи квалитета рада Ургентне службе  се прате у здравственим установама које  према својој 

унутрашњој организацији имају Одељење (центар или службу) за пријем и збрињавање ургентних стања. 

Сада имамо годишњи извештај обе регионалне опште болнице у Зајечару и Бору. Сви пацијенти који 

стигну на ургентно одељење су процењени у року мањем од 10 минута од доласка. Просечна дужина 

чекања на преглед највећа је у Бору и износи просечно 8 минута док се  у ургентној служби у Зајечару не 

чека ни минут. Проценат успешних кардиопулмоналних реанимација на годишњем пресеку је од 16% 

(Зајечар) до 26% (Бор) случајева био успешан код оба округа.  

 

Показатељи квалитета вођења листа чекања: 

 Најдуже се чека на хируршку операцију која се односи на тоталну протезу кука и колена и то од 120 

у Зајечару до чак 140 дана у Бору. На екстракцију катаракте са уграђивањем ленс имплантата једино се 

чека у ОБ Зајечар и то око 74 дана. Код округа Бор тј. У општој болници у Бору немамо пацијенте на чекању 

за претходно наведену хируршку интервенцију. 

 

Показатељи квалитета рада у области регистровања нежељених догађаја и дејства лекова: 

 Евиденцију о броју падова/повреда пацијената, броју лежећих пацијената са декубиталним 

ранама, броју компликација услед давања анестезије, броју поновљених операција у истој регији, броју 

механичких оштећења услед хируршких интервенција, броју тромбоемболијских компликација, броју 

хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном 

органу и друге нежељене догађаје на одељењу води одељењска сестра и евидентира их у књизи 

евиденције нежељених догађаја. Сви показатељи изказани су преко стопа на 100 лечених пацијената а 

јединица посматрања су опште болнице оба округа.  

Сви показатељи изказани на овај начин а показују само одступања на нивоу прве/друге децимале иза 

зареза, неће бити коментарисани. Пацијенти са декубитусима најбројнији су у ОБ Књажевац где на 100 

пацијената имамо око 15 са декубитусима, док код осталих болница тај број не прлази више од три 

хоспитализованих. Стопа тромбоемболијских компликација присутна је једино у општој болници у 

Зајечару и износи око 5 на 100 хоспитализованих. Стопе поновљених операција у истој регији су око 10 на 

100 оперисаних код Зајечарског округа. Код  установа округа Бор исти показатељ је једноцифрен, а 

највише таквих случајева је било у ОБ у Неготину где имамо  око 10 пацијената на поновној опреацији.  

Механичких јатрогених оштећења код хируршке интервенције није било ни у једној болници. Стопа 

инциденције инфекције оперативног места приказана преко одређене класе контаминације и свих 

болничких инфекција на јединици интезивне неге регистрована је  само у  општој болници у Зајечару 

(3/100).Код свих оштих болница оба округа постоју системски мониторинг провере рада апарата за 

стерилизацију. 
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Безбедност пацијената у апотеци 

 Проценат рецепата са административном грешком је испод један посто (0,1%) у односу на укупан 

број рецепата апотека Зајечар. Податке није доставила Апотека из Бора. 

 

Показатељи квалитета рада који се прате у Заводу за јавно здравље у Зајечару: 

 Завод је кроз интерне и екстерне едукације унапредио знање запослених и то пропорционално по 

центрима. Највећи просечан број едукација по запосленом је у служби за промоцију здравља. Поред ових 

активности презентује се јавности обележавање датума из «Календара здравља» (Национални дан без 

дуванског дима једино није обележен). Завод је обележио ове датуме као и датуме ван календара здравља 

кроз: манифестације у заједници, стручне конференције, конференције за штампу,  као и разне врсте 

медијских наступа и преко интернета. Поред осталог обављају се контроле планова рада и њихово 

извршење за све здравствене установе. Одржавју се наменске базе података и развијају нове у заводу. 

Сви стручни радови и анализе публикују се на интернет страни завода уз редовно ажурирање. 

Специјалисти епидемиологије ради редовне месечне контроле, врше епидемиолошки надзор над 

болничким инфекцијама путем преваленције за све бонице оба округа. Провера вакциналних пунктова 

преко  ревизије вакциналних картотека  у 2021. години je  спроведена и током Covid-19 пандемије. 

Редовно се води и ажурира регистар за рак. Применом екстерне  контроле квалитета потврђна је 

подударност у 97% случајева за 69 (врста) поређења у лабораторијама за физичка и физичко – хемијска 

испитивања. Проценат успешности  у међулабораторијским испитивањима и поређењима у 

лабораторијама за санитарну микробиологију  подудара се у 100% случајева и то за 7 врста узорка. 

 Урађено је 897 стручних мишљења у 2021. години о здравственој исправности намирница, предмета 

опште употребе, воде за пиће, квалитету ваздуха и отпадних вода. Поред свега наведеног у заводу ради 

тим за ванредне ситуације (2 тима)  који води два ажурирана план реаговања. 

 

Показатељи квалитета рада у области трансфузије крви: 

 На основу  Закона (Закон о трансфузијској медицини ("Сл. гласник РС", бр. 40/2017 и 113/2017 ) рад 

ове области медицине своди се на само четири овлашћене трансфузиолошке установе на територији 

Србије. Службе  за трансфузију при болницама на округу Бор и Зајечар су по том закону  престале са радом  

од јануара 2019. године.  Подаци који су пратили ову област налазе се  у Центру за трансфузију у Нишу. 

Показатељи задовољства корисника услугама здравствене службе 

Број приговора из домена права пацијента  било је  у малом броју, тако да већина здравствених установа 

није имало ни један приговор, односно немају ову евиденцију, јер корисници приговоре достављају 

искључиво заштитницима пацијентових права (при РФЗО),  а не  правницима у установи. Што се борског 

округа тиче по 7   приговора је   било  у ДЗ и ОБ Бор; по 3 у ОБ Мајданпек  и ОБ Кладово. Код зајечарског 

округа  било је приговора само у установама општине Књажевац (5), односно 2 у општој болници у 

Зајечару.  
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Комисија за унапређење квалитета рада 

 Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу 

квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи.  

 Показатељи квалитета рада Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе је 

збирни и свеобухватни извештај који приказује све планиране активности на унапређењу квалитета рада 

здравствене установе у периоду од једне године и који је категорисан тако да омогућује потврдно или 

одрично евидентирање 20 показатеља које прописује јединствен интегрисани план на сталном 

унапређењу квалитета здравствене заштите.  Све здравствене установе на оба округа су на задате 

показатеље дале потврдне одговоре (ДА) осим у случају показатеља који се односи на истакнуто „ Име и 

презиме“, односно број канцеларије и радно време, заштитника пацијентових права у службама ДЗ 

Мајданпек. Општа болница Кладово ниje израдилa анализе резултата истраживања о задовољству 

запослених и корисника. 

 

Остале активности предузете на сталном унапређењу квалитета здравствене заштите: 
 
ДЗ Мајданпек: У току је процедура о донацији једног опремљеног санитетског возила које је неопходно 

за транспорт пацијената како у компанији ,, ZIÐIN" тако и за транспорт пацијената ка секундарним и 

терцијалним установама нарочито у време пандемије. 

ОБ Мајданпек: Услед тренутне пандемије појачане мере превенције трансмисије заразних болести, 

настављено обезбеђење заштитном опремом. Васпитни рад са запосленима у вези са имунизацијом 

против хепатитиса Б, вируса SARS CoV 2, сервисирање опреме, набавка нове опреме. 

ДЗ Бор: Сви параметри који се испитују кроз анкете задовољства корисника много су бољи него 

претходних година. Прошле године много је ураћено што се тиче структуре, процеса рада, самим тим и 

исхода када је квалитет у питању, без обзира на пандемију COVID-19. 

ОБ Бор: ОБ Бор је у 2020. години постала акредитована здравствена установа. Добила је овај статус на три 

године. Уведене су све процедуре и упутства у циљу повећања безбедности пацијената. Повећан је 

квалитет безбедности пацијената, смањена је стопа леталитета оперисаних. 

ДЗ Кладово: Направљена чекаоница у ДЗ за Covid 19. Боља је комуникација измећу пацијената и 

медицинског особља. 

ОБ Кладово: Уређене су поједине радне просторије. Обезбеђена опрема за рад у појединим службама. 

Побољшана хигијена, обновљена опрема за рад у појединим службама. 

ОБ Неготин: Боља сарадња примарне и секундарне здравствене заштите, рационално упућивање 

пацијената на коришћење дијагностичких метода. 

ЗЦ Књажевац: Редовни интерни састанци (стручни колегијум, састанак директора са начелницима, 

начелника са запосленима, главне медицинске сестре са одговорним сестрама и састанци одговорних 

сестара са медицинским сестрама у службама). Редовна интерна провера квалитета стручног рада. 

ЗЦ  Зајечар: Периодично извештавање начелника служби о стању у истим за које су одговорни. 

СБ Гамзиград: Скраћење листе чекања пријема и дијагностичких процедура, увођење информационог 

система, интерни тимски састанци, побољшање квалитета хигијене, едукација запослених, ангажовање 

здравствених сарадника. 

ДЗ Бољевац: У интерној медицини је набављен HOLTER EKG i HOLTER TA и започета примена истих. 

Спроведена је имунизација против Covid- 19. Упућен захтев Кадровској комисији МЗ РС за пријем радника 

у стални радни однос: 1 лабораторијски техничар, 1 радиолошки техничар, 
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Апотека Зајечар: Активно учешће у заштити запослених и становништва у току пандемије COVID 19. Учешће 

у обављању онлине наставе за студенте Фармацеутског факултета. Нови оперативни програм е-рецепта је 

заживео у редовном раду, што је допринело осавремењивању у процесу рада. 

ЗЈЗ „Тимок“ Зајечар: Адаптирана је посебна целина у оквиру Завода за ПСР тестирање односно набављена 

је софистицирана опрема за молекуларну дијагностику. Валидоване су методе за одређивање садржаја 

живе и азота у води и чека се „ATS“ за потврду акредитације. 

 

Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада: 

 

ОБ Мајданпек: Набавка недостајуће медицинске опреме, редовно сервисирање апарата, запошљавање 

недостајућег кадра, стручно усавршавање медицинског особља, редовне провере вођења медицинске 

документације, увођење нових дијагностичких метода, израда протокола за превенцију. 

ДЗ Бор: Још бољи показатељи квалитета у смислу преваге превентиве над куративом, што је иначе 

дугорочни стратешки план у нашој здравственој заштити, нарочито у установама примарне здравствене 

заштите. Повећати обухват становника кад су скрининзи у питању. 

ОБ Бор: Очекује се реконструкција и адаптација целе установе од средстава добијених од Канцеларије за 

јавна улагања, опремање хируршких сала, добијање нове комлетне опреме за стерилизацију,пријем 

недостајућег кадра (лекара и средњег кадра), већа сарадња. 

ДЗ Кладово: Смањити папирологију. Повећање норматива везаног за кадар. Повећати финансијска 

средства. 

ОБ Кладово: Обезбедити кадар, недовољан је број радника. 

ОБ Неготин: Рационална потрошња лекова и санитетског материјала. 

ЗЦ Књажевац: Недостатак средстава за набавку нове опреме у дијагностици; унапређење информационог 

система; континуирана едукација запослених радника; континуирана контрола квалитета рада.  

ЗЦ Зајечар: Непосредно и доследно реаговање на нежељене догађаје реферисане на примопредаји 

дежурних лекара. 

СБ Гамзиград: Примена електронских заказивања терапијских процедура, рад на побољшању односа 

запослених према пацијентима, едукација појединих служби ради боље услуге, запошљавање довољног 

броја извршиоца, едукација и немедицинског особља. 

ДЗ Бољевац: Омогућити пријем недостајућих радника у ДЗ Бољевац према кадровском плану. За 

спровођење организованог скрининга на рак грлића материце неопходно је обезбедити недостајући 

кадар (координатора, информатичара), опрему и санитетско возило.  

Апотека Зајечар: Развијати примену водича и стандарда „DAP,DPP,DLP,DDP“; побољшање пружене услуге 

увођењем нових услуга; тимски рад запослених у циљу ефикаснијег и ефективнијег пословања,тимски рад 

са лекарима у циљу унапређења рационалне терапијe. 
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Стицање и обнова знања и вештина запослених: 

 Здравствена установа је дужна да води евиденцију о броју запослених који су учествовали на 

стручним и научним скуповима, односно семинарима, курсевима и другим програмима континуиране 

едукације. За ту сврху је прописан јединствени образац које установе попуњавају. Проценат особа које су 

бар једном о трошку установе похађале курс, семинар или учествовале на конгресу или стручном састанку 

из области која је релевантна за њихов стручни рад. Ниво је стопроцентан за ОБ Бор и Мајданпек. Нешто 

мањи проценат је остварен у ДЗ Мајданпек (97%). Општа болница Неготин је на нешто  мањем нивоу са 

≈34% запослених. Најмање запаослених   тј. нико од запослених у ЗЦ  Кладово није био обухваћен  

едукацијом о трошку установе. Што се тиче округа Зајечар највећи број едукација по запосленом је у 

Апотеци и специјалној болници Гамзиград (100%), док остале здравствене устанаове имају обухват од 95%. 

Око 58% запослених  ЗЈЗ Тимок је у трошку установе обавило неки вид едукације. 
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. 

18. Прилог:  Методологија израчунавања показатеља 
 

1. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
1.1 ДОМ ЗДРАВЉА 
 

1) Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног 
лекара. 

Број  корисника услуга koји је  подељен са укупаним број регистрованих корисника помножен са сто. 
2) Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара. 

Укупан број поновних прегледа ради лечења и укупан број посебних прегледа ради допунске дијагностике 
подељен са укупним  бројем  првих прегледа. Изражава се као број поновних прегледа на један први преглед код 
изабраног лекара 

3) Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета 
код лекара. 

Укупан број  прегледа и посета  изабраног лекара  подели се са укупним бројем упута се спец-косултативни 
преглед. Изражава се као број који показује на колико посета је прописан упут са даљу дијагностику. 

4) Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара. 
Укупан број превентивних прегледа подељан са укупаним бројем  прегледа корисника помножен са сто. 

 
5) Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинисијом против сезонског 
грипа. 

Број корисника старијих од 65 година који су вакцинисани против сезонског грипа подељен са укупним бројем 
регистрованих корисника старијих од 65 година помножен са сто. 

 
6) Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем  
контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90. 

Број корисника са повишеним крвним притиском регистрованих у претходној години подељен са укупним бројем 
регистрованих корисника оболелих од повишеног крвног притиска помножен са сто. 

 
7) Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна. 
 

Број  корисника оболелих од шећерне болести  регистрованих у претходној години подељен са укупним бројем 
регистрованих корисника оболелих од шећерне болести помножен са сто. 

 
8) Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена 
вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц). 

Број корисника оболелих од шећерне болести регистрованих у претходној години подељен са укупним бројем 
регистрованих корисника оболелих од шећерне болести помножен са сто. 

 
9) Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног 
притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и репоручени савети за здраво понашање.  

Број регистрованих корисника којима су у претходној години у здравствени картон убележени параметри, подељен 
са укупним бројем регистрованих корисника помножен са сто 
 

 
 
10) Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на 
крвављење у столици (хемокулт тест)  

Број корисника старијих од 50 година којима је у претходној години урађен тест подељен са укупним бројем 
регистрованих корисника старијих од 50 година помножен са сто. 
 

 11) Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија 
ординирана терапија пеницилином. 

Број епизода са тонзилофарингитисом  код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином подељен 
са укупним бројем епизода са тонзилофарингитисом лечених у претходној години помножен са сто. 
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1.2 СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ: 

 
1) проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног 
лекара. 

Број регистрованих корисника услуга подељен са укупаним број регистрованих корисника помножен са сто. 
2) Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара. 

Укупан број поновних прегледа ради лечења и укупан број посебних прегледа ради допунске дијагностике 
подељен са укупним  бројем  првих прегледа. Изражава се као број поновних прегледа на један први преглед код 
изабраног лекара 

3) Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета 
код педијатра. 

Укупан број  прегледа и посета  изабраног педијатра  подели се са укупним бројем упута се спец-косултативни 
преглед. Изражава се као број који показује на колико посета је прописан упут са даљу дијагностику 

4) Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код педијатра. 
Укупан број превентивних прегледа подељан са укупаним бројем  прегледа корисника помножен са сто. 

 
5) Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при 
првом прегледу прописан антибиотик.  

Број епизода акутних инфекција горњих дисајних путева код којих је при првом прегледу прописан антибиотик 
подељан са укупаним бројем  епизода акутних инфекција горњих дисајних путева лечених у претходној години 
помножен са сто. 

 
6) Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана 
ампулирана терапија. 

Број епизода лечених ампулираном терапијом антибиотицима подељан са укупаним бројем  епизода које су 
лечене антибиотицима у претходној години помножен са сто. 

 
7) Проценат предгојазне и гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус 
ухрањености и дат савет о правилној исхрани   

Број предгојазне и гојазне деце подељан са укупаним бројем  регистровне  гојазне деце помножен са сто. 
 
 

8) Обухват деце у 15 години живота комплетном имунизацијом  
Број деце у 15. години живота са комплетном имунизацијом  подељан са укупаним бројем  регистроване деце у 15. 
години живота помножен са сто. 

 
 
1.3 ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА  ЖЕНА 
 
 
1) Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног 
гинеколога  

Број регистрованих корисника услуга подељен са укупаним број регистрованих корисника помножен са сто. 
 
2) Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога  

Укупан број поновних прегледа ради лечења и укупан број посебних прегледа ради допунске дијагностике 
подељен са укупним  бројем  првих прегледа. Изражава се као број поновних прегледа на један први преглед код 
изабраног гинеколога. 

 
3) Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета 
код гинеколога  

Укупан број  прегледа и посета  изабраног гинеколога  подели се са укупним бројем упута се спец-косултативни 
преглед. Изражава се као број који показује на колико посета је прописан упут са даљу дијагностику. 

 
4) Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа код гинеколога 

Укупан број превентивних прегледа подељан са укупаним бројем  прегледа корисника помножен са сто. 
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5) Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног 
откривање рака грлића материце.  

Број регистрованих корисница од 25 до 69 година старости подељан са укупаним бројем  регистрованих корисница 
ове старости помножен са сто. 

 
6) Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког 
изабраног гинеколога у последњих 12 месеци. 
 

Број регистрованих корисница од 45 до 69 година старости које су у претходној години упућене на мамографију 
подељан са укупаним бројем  регистрованих корисница ове старости помножен са сто. 

 
 

2. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 
ЈЕСУ: 
 

1) Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима 
Израчунава се као укупан број деце са свим здравим зубима млечне и сталне дентиције у седмој години живота, 
подељен са укупним бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100) 

 
2) Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом 
концентрованих флуорида. 

Израчунава се као укупан број деце у седмој години живота која су имала макар једну серијску локалну апликацију 
концентрованих флуорида подељен са бројем прегледане деце истог  узраста и помножен са 100. 

3) Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима  
Израчунава се као укупан број деце са свим здравим зубима сталне дентиције у дванаестој години живота, 
подељен са укупним бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100. 

 
 
4) Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом 
концентрованих флуорида  

Израчунава се као укупан број деце у дванаестој години живота која су имала макар једну серијску локалну 
апликацију концентрованих флуорида подељен са бројем прегледане деце истог узраста и помножен са 100 

 5) КЕП код деце у дванаестој години живота  
Израчунава се као укупан број кариозних, екстрахираних и пломбираних сталних зуба  прегледане деце у 
дванаестој години живота подељен са бројем прегледане деце истог узраста 

 
6) Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне 
школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 

Израчунава се као број деце седмог разреда основне школе код којих је утврђено присуство нелечене ортодонтске 
аномалије, подељен са бројем прегледане деце седмог разреда основне школе код које је утврђено присуство 
ортодонтске аномалије и помножен са 100  

 
7) Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у трећем разреду средње 
школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија  

Израчунава се као број деце узраста трећег разреда средње школе код којих је утврђено присуство нелечене 
ортодонтске аномалије, подељен са бројем прегледане деце трећег разреда средње школе код које је утврђено 
присуство ортодонтске аномалије и помножен са 100 

 
8) Проценат трудница обухваћених превентивним прегледом  

Израчунава се као укупан број жена у трудноћи обухваћених превентивним стоматолошким прегледом, подељен 
са укупним бројем регистрованих трудница на територији дома здравља и помножен са 100 

 
9) Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно 
третирана пародонтопатија. 

Израчунава се као укупан број пацијената старијих од 18 година живота код којих је конзервативно лечена 
пародонтопатија, подељен са укупним бројем прегледаних пацијената тог узраста и помножен са 100 

10) Проценат поновљених интервенција 
Израчунава се као укупан број поновљених интервенција, подељен са бројем укупних интервенција и помножен са 
100  
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3. ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА ДОМА ЗДРАВЉА 
 

 
1) Просечан број патронажних посета по новорођеном детету, одојчету и особи старијој од 65 

година. 
Израчунава се као укупан број остварених патронажних посета одеђеној популационој групи подељен са укупним 
бројем становника одређене популационе групе за територију коју покрива дом здравља. 

2) Обухват новорођенчади првом патронажном посетом. 
Израчунава се као укупан број првих посета патронажне сестре новорођенчету у календарској години подељен са 
укупним бројем новорођенчади и помножен са 100.   

  
 
 
 
4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА -  
 
1) Просечан број превентивних лекарских прегледа код запослених који раде на радним местима 
са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада 

Израчунава се као укупан број превентивних лекарских прегледа код запослених који раде на радним местима са 
повећаним ризиком подељен бројем специјалиста медицине рада. 

 
2) Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту  

Израчунава се као број запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту , 
подељен укупним бројем запослених код свих послодаваца који су уговорили послове едукације о ризицима по 
здравље на радном месту  и помножен са 100. 

3) Проценат запослених које служба медицине рада оспособљава за пружање прве 
помоћи на радном месту  

Израчунава се као број запослених који су обухваћени оспособљавањем за пружање прве помоћи на радном месту, 
подељен укупним бројем запослених код свих послодаваца који су уговорили послове оспособљавања за пружање 
прве помоћи на раду и помножен са 100. 

 
4) Проценат повреда на раду  

Израчунава се као број повређених на раду подељен укупним бројем запослених за све послодавце који су 
уговорили послове заштите здравља на раду са службом медицине  и помножен са 100. 

 
5) Број утврђених професионалних болести  

Број професионалних болести верификованих од стране фонда ПИО за наведену годину. 
 

5. ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ - СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ ПРИ ДОМУ 
ЗДРАВЉА  

 
1) Активационо време - Време које је протекло од пријема позива за први ред хитности у 
диспечерском центру до предаје позива екипи за интервенцију.  

Израчунава се као збир свих временских интервала И у минутама за први ред хитности  подељен са укупним 
бројем позива првог  реда хитности. Временски интервал 1. је интервал у минутама који је прошао од момента 
пријема позива за први ред хитности до предаје тог позива. 

2) Реакционо време је време које је протекло од предаје позива екипи за интервенцију до 
стизања екипе на место догађаја  

Израчунава се као збир свих временских интервала ИИ у минутама за први ред хитности  подељен са бројем 
укупних излазака на терен за позиве првог реда хитности. Временски интервал 2. је интервал у минутама који је 
прошао од момента предаје позива за први ред хитности екипи до доласка екипе до пацијента. 

3) Време прехоспиталне интервенције  
Израчунава се као збир свих временских интервала ИИИ у минутама за први ред хитности  подељен са бројем 
укупних излазака на терен за позиве првог реда хитности. Временски интервал 3. је интервал у минутама који је 
прошао од момента доласка екипе до пацијента до момента ослобађања екипе или предаје пацијента на даље 
збрињавање за први ред хитности. 
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4) Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног Застоја. 

Израчунава се као број свих рађених кардиопулмоналних реанимација  подељен са укупним бројем изненадних 
срчаних застоја и помножен са 100. 

5) Проценат успешних кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног 
застоја где екипа хитне медицинске помоћи није очевидац. 

Израчунава се као број успешних кардиопулмоналних реанимација у случају изненадних срчаних застоја који су се 
десили без присуства екипе хитне медицинске помоћи  подељен са укупним бројем извршених кардио 
пулмоналних реанимација у случају изненадних срчаних застоја који су се десили без присуства екипе хитне 
медицинске помоћи и помножен са 100 

 
6) Проценат успешних кардиопулмоналних реанимација када је изненадни срчани застој 
наступио у присуству екипе хитне медицинске помоћи. 

Израчунава се као број успешних кардиопулмоналних реанимација у случају изненадних срчаних застоја који су се 
десили у присуству екипе хитне медицинске помоћи  подељен са укупним бројем извршених кардиопулмоналних 
реанимација у случају  изненадних срчаних застоја који су се десили у присуству екипе хитне медицинске помоћи  и 
помножен са 100. 

 
7) Проценат пацијената који су самостално решени на терену. 

Показатељ се израчунава када се укупан број самостално решених случајева на терену подели са укупним бројем 
пацијената збринутих на терену и помножи са 100. 

 
8) Проценат пацијената који су самостално решени у амбуланти хитне медицинске помоћи. 

Показатељ се израчунава када се број самостално решених случајева у амбуланти подели са укупним бројем 
пацијената збринутих у амбуланти и помножи са 100. 
 

9) Проценат индикованог медицинског третмана код пацијената са тешком траумом. 
Показатељ се израчунава када се укупан број пацијената са тешком траумом којима је урађен индиковани 
медицински третман подели са укупним бројем пацијената са тешком траумом  и помножи са 100. 

 
10) Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен интравенски 
пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком 
облику) и ацетилсалицилна киселина (уколико нема онтраиндикација за примену ових лекова) 

Показатељ се израчунава када се укупан број пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен 
интравенски пут, дат морфијум или аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, препарат нитроглицерина и 
ацетилсалицина киселина  подели са укупним бројем пацијената са акутним коронарним синдромом  и помножи 
са 100. 

 
11) Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом који су 
дијагностиковани у хитној медицинској помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен 
интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат 
(у било ком облику), ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан (уколико нема 
контраиндикација за примену ових лекова) и транспортовани у најближу установу за примарну 
коронарну интервенцију. 

Показатељ се израчунава када се укупан број пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен 
венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицина киселина, 
клопидогрел, клексан - нискомолекуларни хепарин и транспортовани су у најближу установу због примарне 
коронарне интервенције  подели са укупним бројем пацијената са акутним коронарним синдромом  и помножи са 
100. 

 
12) Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом који су 
дијагностиковани у хитној медицинској помоћи (на терену или у амбуланти) којима је отворен 
интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат 
(у било ком облику)и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и код којих је започета или 
дата прехоспитална тромболиза (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова) 

 Показатељ се израчунава када се укупан број пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом којима 
је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицина 
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киселина, клопидогрел, клексан - нискомолекуларни хепарин и започета или дата прехоспитална тромболиза  
подели са укупним бројем пацијената са акутним коронарним синдромом  и помножи са 100. 

 
 

6. ФАРМАЦЕУТСКА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ – АПОТЕКА 
 

1. Просечан број рецепата рецепата за лекове који су на листи по фармацеуту 
Израчунава се као укупан број рецепата подељен са укупним бројем фармацеута у апотеци. 
 

2. Просечан број рецепата приватне праксе и рецепата за лекове који нису на листи по фармацеуту  
Израчунава се као збир укупног броја рецепата прописаних од стране приватне праксе издатих у апотеци и укупног 
броја издатих рецепата за лекове који нису на Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног 
здравственог осигурања, подељен са укупним бројем фармацеута у 
апотеци. 

3. Просечан број налога за медицинска средства по фармацеуту 
Израчунава се као укупан број налога за медицинска средства подељен са укупним бројем фармацеута у апотеци 

4. Просечан број магистралних лекова по фармацеуту 
Израчунава се као укупан број израђених магистралних и галенских лекова у апотеци подељен са укупним бројем 
фармацеута у апотеци. 

5. Проценат расхода лекова и медицинских средстава услед истека рока употребе 
Израчунава се као набавна вредност лекова и медицинских средстава расходованих услед истека рокаупотребе 
подељена са укупном набавном вредношћу лекова и медицинских средстава и 
помножена са 100 

6. Проценат оспорених рецепата при наплати од РЗЗО услед грешке апотеке 
Израчунава се као број оспорених рецепата при наплати од Републичког завода за здравствено осигурање услед 
грешке апотеке подељен са укупним бројем реализованих рецепата и помножен са 100.   

7. Проценат рецепата са интервенцијом фармацеута у односу на укупан број рецепата. 
Израчунава се као број рецепата код којих је постојала интервенција фармацеута која се 
односила на правилност дозирања, дуплирану терапију фармаколошки сличним лековима, 
интеракције лекова, индикације и контраиндикације, подељен са укупним бројем издатих 
рецепата и помножен са 100. 

8.  Број паковања галенских лекова 
Извештава се као укупни број паковања свих врста галенских лекова израђених у галенској 
лабораторији апотеке. 

 
 

7. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ СЛУЖБЕ 
 
1) Просечна дужина чекања на заказани први преглед. 

Израчунава се као збир свих дужина чекања на заказани први преглед подељен са бројем заказаних пацијената; 
2) Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. 

Извештава се као укупан број сати у недељи када служба ради поподне; 
 
3) Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко-консултативних прегледа. 

Извештава се као укупан број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко-консултативних 
прегледа; 

 
4) Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко- 
Консултативној. 

Израчунава се као број заказаних посета у специјалистичкоконсултативним службама подељен са укупним бројем 
посета у тим службама и помножен са 100; 

 
5) Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена 
заказаног термина. 

Израчунава се као број пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина 
подељен са укупним бројем прегледаних пацијената и помножен са 100; 
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8.ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЕКУНДАРНОЈ И ТЕРЦИЈАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 
 

У здравственим установама које обављају здравствену делатност на секундарном и терцијарном нивоу, 
квалитет здравствене заштите за стационарну здравствену делатност  процењује се на основу 
показатеља који се прате за установу у целини и показатеља по гранама медицине (интернистичке, 
хируршке, гинекологија са акушерством).  

 
 
 
8.1 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ 

 
1) Стопа леталитета  

(израчунава се као број лица умрлих после пријема у болницу подељен са бројем лечених у истој болници и 
помножен са 100); 

2) Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема  
(израчунава се као број умрлих у току првих 48 сати после пријема у болницу и подељен са бројем умрлих у истој 
болници помножен са 100); 

 
3) Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза  

(израчунава се као број умрлих у току првих 48 сати после пријема у болницу и подељен са бројем умрлих у истој 
болници помножен са 100); 

 
4) Проценат обдукованих 

(израчунава се као број умрлих у току првих 48 сати после пријема у болницу и подељен са бројем умрлих у истој 
болници помножен са 100); 

 
5) Проценат пацијената који се прате по процесу здравствене неге  

(израчунава се као број пацијената који се прате по дефинисаном процесу здравствене неге у односу на укупан број 
пацијената примљених на болничко лечење); 

6) Проценат сестринских отпусних писама патронажној служби 
(израчунава се као број упућених писама патронажној служби у односу на укупан број пацијената примљених на 
болничко лечење). 

 
7)  Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у 
току хоспитализације 

(израчунава се као број пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току 
хоспитализације подељен са укупним бројем пацијената лечених на одељењима интензивне неге и помножен са 
100. 

8) Просечна дужина болничког лечења 
(израчунава се као укупан број дана болничког лечења подељен са бројем болничких епизода у одређеном 
временском периоду); 

 
9) Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи 

(израчунава се као број медицинских сестара ангажованих на нези болесника у болници подељен са бројем 
заузетих постеља у болници); 
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8.2 ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ 

 
1) Стопа леталитета од инфаркта миокарда  

(израчунава се као број болесника умрлих од инфаркта миокарда од И 21 до И 22 према Међународној 
класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) на одељењима интернистичких грана медицине после пријема на 
одељење подељен са бројем лечених од ове болести на тим одељењима и помножен са 100); 

 
2) Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема 

(израчунава се као број болесника умрлих од инфаркта миокарда од И 21 до И 22 према Међународној 
класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) на одељењима интернистичких грана медицине у току првих 48 сати 
од пријема на та одељења подељен са бројем умрлих од ове болести на тим одељењима и помножен са 100); 

 
3) Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта  

(израчунава се као број болесника умрлих од цереброваскуларног инсулта од И 60 до И 64 према Међународној 
класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) на одељењима интернистичких грана медицине после пријема на 
одељење подељен са бројем лечених од ове болести на тим одељењима и помножен са 100); 

 
4) Проценат умрлих од цереброваскулараног инсулта у току првих 48 сати од пријема 

(израчунава се као број болесника умрлих од цереброваскуларног инсулта од И 60 до И 64 према Међународној 
класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) на одељењима интернистичких грана медицине у току првих 48 сати 
од пријема на та одељења и подељен са бројем умрлих од ове болести на тим одељењима и помножен са 100); 

 
5) Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда. 

(израчунава се као укупан број дана болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда од И 21 до И 22 
према Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) на одељењима интернистичких грана 
медицине подељен са бројем хоспитализација од инфаркта миокарда на тим одељењима); 

 
6) Просечна дужина болничког лечења код пацијената са цереброваскуларним инсултом. 

 (израчунава се као укупан број дана болничког лечења пацијената са цереброваскуларним инсултом од И 60 до И 
64 према Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) на одељењима интернистичких грана 
медицине подељен са бројем болничких хоспитализација од цереброваскуларног инсулта на тим одељењима); 

 
7) Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у 
коронарну јединицу. 

(израчунава се као број пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у 
коронарну јединицу у току хоспитализације подељен са укупним бројем пацијената пацијената са акутним 
инфарктом миокарда од И 21 до И 22 према Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) и 
помножен са 100); 

 
8) Проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен поновни пријем 
на одељење интензивне неге.  

(израчунава се као број пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је у току хоспитализације извршен 
поновни пријем на одељење интензивне неге подељен са укупним бројем пацијената са цереброваскуларним 
инсултом (од I 60 до I 64 према Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10); 

 
 
 
9) Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 
30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом.  

(израчунава се као број поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом од И 60 до И 64 
према Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) у року од 30 дана од отпуста из болнице са 
истом дијагнозом подељен са бројем исписаних пацијената од цереброваскуларног инсулта у болници и помножен 
са 100); 

 



73 

 

 
 
 
10) Проценат поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом у року од 
30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом. 

(израчунава се као број пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току 
хоспитализације подељен са укупним бројем пацијената лечених на одељењима интензивне неге свих одељења 
интернистичких грана медицине и помножен са 100); 

 
 
 

8.3 ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ 
  
1) Стопа леталитета оперисаних пацијената  

(израчунава се као број умрлих оперисаних пацијената подељен са укупним бројем оперисаних и помножен са 
100); 

2) Проценат пацијената који су добили сепсу после операције 
(израчунава се као број пацијената који су добили сепсу после операције подељен са бројем оперисаних 
пацијената и помножен са 100). 

3) Просечан број преоперативних дана лечења 
(израчунава се као укупан број преоперативних дана лечења на одељењима хируршких грана медицине за све 
операције обављене у хируршким салама подељен бројем операција обављених у тим салама); 

4) Просечан број оперисаних пацијената у општој, регионалној и локалној анестезији по хирургу  
(Израчунава се као број оперисаних пацијената у општој, регионалној и локалној анестезији у хируршким салама 
подељен са бројем хирурга укључених у оперативни програм здравствене установе); 

 
8.4 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
 
1) Проценат порођаја обављених царским резом. 

(израчунава се као број порођаја обављених царским резом подељен са укупним бројем порођаја и помножен са 
100); 

2) Проценат порођаја обављених у епидуралној анестезији. 
(израчунава се као број порођаја обављених у епидуралној анестезији подељен са укупним бројем порођаја и 
помножен са 100); 

3) Проценат порођаја обављених уз присуство партнера или члана породице породиље 
(израчунава се као број порођаја обављених уз присуство партнера или члана породице породиље подељен са 
укупним бројем порођаја и помножен са 100). 

4) Проценат породиља које су имале повреду при порођају 
(израчунава се се као број породиља које су имале повреду насталу при порођају О70 - О71 према Међународној 
класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) подељен са укупним бројем породиља помножен са 100); 

5) Проценат новорођенчади која су имала повреду при рађању 
(израчунава се се као број новорођенчади која су имала повреду насталу при рађању П10 - П15 према 
Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) подељен са укупним бројем 
новорођенчади и помножен са 100); 

 
6) Просечна дужина лежања у болници за нормалан порођај 

(израчунава се као број дана хоспитализације породиља које су имале нормалан порођај од О 80.0 до О 80.9 према 
Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10), подељен са бројем тих породиља); 

7) Број трудница и породиља умрлих током хоспитализације.  
(извештава се као апсолутни број трудница и породиља умрлих током хоспитализације на одељењу гинекологије и 
акушерства); 

8) Број живорођене деце умрле до отпуста из болнице . 
(извештава се као апсолутни број живорођене деце умрле после порођаја, а у току хоспитализације у породилишту 
или неонатолошком одељењу породилишта); 

9) Укљученост породилишта у програм "Болница пријатељ беба". 
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9. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОђЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА 
 
1) Број нових пацијената стављених на листу чекања за сваку интервенцију/процедуру 

(извештава се као апсолутни број нових пацијената стављених на листу чекања за сваку 
интервенцију - процедуру у претходној години); 

2) Проценат урађених интервенција - процедура са листе чекања у односу на укупни број  
урађених интервенција - процедура  

(израчунава се као број извршених интервенција - процедура са листе чекања подељен са укупним бројем 
извршених истих интервенција - процедура у здравственој установи и помножен са 100); 

3) Просечна дужина чекања за одређену интервенцију - процедуру пацијената са листе чекања 
на нивоу здравствене установе. 

(израчунава се као збир броја дана проведених на листи чекања од уписивања на листу чекања за одређену 
интервенцију - процедуру до обављања одређене интервенције - процедуре подељен са бројем пацијената са 
листе чекања којима су урађене те исте интервенције - процедуре); 

 
10. БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА)  

 
1) Стопа падова пацијената 

(израчунава се као број свих падова пацијената насталих током хоспитализације у здравственој установи подељено 
са бројем дана хоспитализације у здравственој установи и помножен са 1000); 

2) Стопа пацијената са декубитусима 
(израчунава се као број пацијената код којих је током болничког лечења дошло до појаве декубитуса Л 89 према 
Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) подељено са бројем исписаних пацијената помножен 
са 1000); 

3) Стопа тромбоемболијских компликација  
(израчунава се као број пацијената са тромбоемболијским компликацијама Т80.1 према Међународној 
класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) подељен са бројем исписаних болесника помножен са 1000); 

4) Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи 
(израчунава се као број компликација код пацијената које су настале услед давања свих врста анестезије Т41, Т44, 
Т88 и Y40-Y84 према Међународној класификацији болести 10. ревизија (МКБ-10) у здравственој установи 
подељено са бројем оперисаних пацијената помножен са 1000; 

5) Стопа поновљених операција у истој регији 
(израчунава се као број поновљених операција у истој регији подељен са бројем оперисаних пацијената помножен 
са 1000); 

6) Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције 
(израчунава се као број механичких јатрогених оштећења Т81, Y60 - Y69 према Међународној класификацији 
болести 10. ревизија (МКБ-10) насталих приликом хируршке интервенције обављене у хируршкој сали подељен са 
бројем хируршких интервенција обављених у хируршким салама помножен са 1000); 
 

7) Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и 
погрешном органу  

(извештава се као апсолутни број интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и 
погрешном органу); 

8) Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге здравствене 
установе. 

(израчунава се као број болничких инфекција на јединици интензивне неге подељен са бројем хоспитализованих 
пацијената на том одељењу у извештајном периоду и помножен са 100); 

9) Стопа инциденције инфекција оперативног места 
(израчунава се као број пацијената са инфекцијом оперативног места према класи микробне контаминације 
подељен са бројем оперисаних пацијената исте класе контаминације и помножен са 100); 

10) Контрола стерилизације – контрола аутокава 
(израчунава се као збир свих биолошких контрола стерилизације подељен са бројем аутоклава подељен са 52 (број 
недеља у години); 
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11. БЕЗБЕДНОСТ У АПОТЕЦИ 
 
1) Проценат рецепата са административном грешком у односу на укупан број рецепата 

(израчунава се као број рецепата са административном грешком подељен са укупним бројем рецепата и помножен 
са 100); 

 
 
 

 
12. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ ОБАВЉА НА ВИШЕ НИВОА 

 
12.1. ИНСТИТУТИ И ЗАВОДИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

 
1) Просечан број едукација одржаних од стране здравствених радника и здравствених сарадника 
по запосленом  

(израчунава се као број едукација одржаних од стране здравствених радника и здравствених сарадника подељен 
са укупним бројем запослених здравствених радника и здравствених сарадника); 

2) Проценат обележених датума по календару  
(израчунава се као број обележених датума кроз манифестације и рад са медијима подељен са  са шест и 
помножен са 100); 

3) Број обележених осталих датума (ван календара здравља) кроз манифестације и рад са 
Медијима. 

(израчунава се као број свих датума који нису наведени у календару здравља, а обележени су кроз манифестације 
и рад са медијима); 

4) Постојање ажуриране интернет презентације установе;   
 
5) Доступност анализа здравственог стања становништва на интернет презентацији 
установе; 
 
6) Доступност анализа показатеља квалитета рада на интернет презентацији установе;   
 
7) Број месеци спровођења надзора над болничким инфекцијама праћењем инциденције (надзор се 
врши бар један месец бар на једном од следећих одељења са високим ризиком  за настанак 
болничких инфекција: општој хирургији, неонатологији, јединици интензивне неге. 

Израчунава се као број месеци надзора над болничким инфекцијама на једном одељењу здравствене установе 
помножен са бројем одељења на којима се врши надзор и подељен укупним бројем одељења на којима је 
предвиђено да се врши надзор у здравственим установама у управном округу за које је надлежан  завод за јавно 
здравље); 

8) Број одељења на којима је извршен епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама путем 
преваленције  

(израчунава се као број одељења на којима је вршен надзор подељен бројем лекара специјалиста епидемиологије 
који врше надзор над болничким инфекцијама у институтима, односно заводима за јавно здравље); 

9) Проценат броја вакциналних пунктова на којима је спроведена ревизија вакциналних 
картотека  

(израчунава се као број вакциналних пунктова на којима је спроведена ревизија вакциналних картотека подељен 
са  укупним бројем вакциналних пунктова на територији округа и помножен са 100); 

10) Учешће потврда о смрти у регистру за рак  
(израчунава се као број свих случајева рака регистрованих само преко потврда о смрти у календарској години, 
подељен са укупним бројем случајева свих малигних тумора пријављених регистру за рак у истој календарској 
години, и помножен са 100); 

11) Национална екстерна контрола квалитета рада микробиолошких лабораторија  
(израчунава се као број учествовања у екстерној контроли коју спроводи референтна лабораторија за 
међулабораторијска испитивања Градског завода за јавно здравље, Београд, са објављивањем резултата тачности 
≥85%); 

12) Успешност у међулабораторијским испитивањима и поређењима у лабораторијама за 
физичка и физичко-хемијска испитивања 
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(израчунава се као број параметара у лабораторијама  за физичка и физичко-хемијска испитивања који је, према 
извештајима, био у границама дозвољених одступања подељен са укупним бројем параметара који је 
провераван кроз међулабораторијска испитивања, и помножен са 100); 

13) Успешност у међулабораторијским испитивањима и поређењима у лабораторијама за 
санитарну микробиологију  

(израчунава се као број параметара у лабораторијама за санитарну микробиологију који је, према извештајима, 
био у границама дозвољених одступања подељен са укупним бројем параметара који је провераван кроз 
међулабораторијска испитивања, и помножен са 100); 

14) Проценат стручних мишљења са предлогом мера за неисправне узорке у центру за хигијену и 
хуману екологију. 

(израчунава се као број стручних мишљења за неисправне узорке са предлогом мера у центру за хигијену и хуману 
екологију, подељен са бројем стручних мишљења за неисправне узорке, и помножен са 100); 

15) Постојање плана реаговања у ванредним ситуацијама, у писаној форми;   
 

 
12.1 СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
 

1. Број прикупљених јединица крви према структури кеса 

2. Просечан број давања крви добровољних давалаца по лекару 

(израчунава се као укупан број давања крви добровољних давалаца подељен са бројем лекара); 

3. Просечан број прегледаних ДДК по лекару 

Израчунава се као укупан добровољних давалаца  који су дали крв /нису дали (након прегледа из неког разлога 
није им дозволио лекар)  подељен са бројем лекара; 

4. Проценат наменских давања крвикрви 

 (израчунава се као број наменских (породичних) давања крви подељен са бројем укупних давања крви и 
помножен са 100); 

5. Проценат давања крви на терену 

(израчунава се као број давања крви на терену подељен са бројем укупних давања крви и помножен са 100); 
 
 

6. Проценат  издатих делеукоцитованих  еритроцита 

(израчунава се као број примењених еритроцита осиромашених леукоцитима подељен са бројем укупно 
примењених еритроцита и помножен са 100); 
 

7. Проценат контролисаних  јединица крви 

(извештава се да ли се примењује националниалгоритам обавезних тестирања узорака крви давалаца на маркере 
трансфузијских трансмисивних инфекција); 
 

8. Формиран регистар давалаца крви 

9. Примена упитника за даваоце крви 

10. Примена националних критеријума за селекцију давалаца крви 

11. Примена националног алгоритма обавезних тестирања узорака крви давалаца на маркере 

трансфузијских трансмисивних инфекција  

12. Примена националних водича за терапију компонентама крви 

13. Успостављене формалне процедуре за евидентирање посттрансфузијских реакција 
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14. Успостављене стандардне оперативне процедуре рада 

15. Успостављене формалне процедуре за контролу квалитета компонената крви 

16. Евиденција о пријему и дистрибуцији јединица крви узетих из других установа 

17. Постојање формализоване процедуре за пријаву неусаглашености и инцидената 

 
 
13.  ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 
1) Истакнуто обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као осигуранику 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које су делатност здравствене 
установе; 
 
2) Истакнуто обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет 
обавезног здравственог осигурања, а у складу са актом којим се уређује садржај, обим 
и стандард права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања; 
 
3) Истакнуто обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у трошковима 
здравствене заштите, као и ослобађање од плаћања учешћа;  
 
4) Истакнут ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања, а које пацијенти плаћају из својих средстава; 
 
5) Постављање кутије за примедбе и приговоре пацијената;  
 
6) Истакнуто име и презиме, број канцеларије и радно време, особе задужене за вођење 
поступка по приговору пацијената (заштитника пацијентових права);  
 
7) Број поднетих приговора; 
 
8) Истакнут списак лекара који могу бити изабрани лекари, а које пацијенти могу изабрати, као и 
њихово радно време у здравственим установама примарне здравствене заштите, а у 
специјалистичко-консултативним службама, као и у саветовалиштима у установама свих нивоа 
здравствене заштите истакнут списак лекара који раде и њихово радно време;  
 
9) Обављено истраживање задовољства корисника услугама здравствене заштите;  
 
14. КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

 
1) Постојање интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада здравствене 
установе који у свом саставу садржи: 
 
- планиране активности ради побољшања резултата показатеља квалитета које здравствена 
установа прикупља и прати; 
 
- планиране активности ради унапређења задовољства корисника, а на бази анализе 
испитивања задовољства корисника здравственом заштитом;  
 
- планиране активности ради унапређења задовољства запослених, а на бази анализе 
испитивања задовољства запослених у здравственим установама;  
 
- препоруке и предлоге мера спољне провере квалитета стручног рада коју спроводи 
Министарство здравља (уколико је у посматраном периоду било спољне провере квалитета  
стручног рада); 
 
- препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (уколико је 
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здравствена установа акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствених 
установа Србије).   
 
2) Постојање интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада, 
према горе дефинисаном садржају.  
 
3) Постојање ажуриране интернет презентације установе. 
 
 
 
 
15. СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
1) Постојање плана едукације за све запослене у здравственој установи; 
 
2) Број радионица, едукативних скупова и семинара одржаних у здравственој установи 
(извештава се као апсолутни број радионица, едукативних скупова и семинара одржаних у 
здравственој установи у току извештајног периода); 
 
3) Проценат особа које су бар једном о трошку установе похађале курс, семинар или 
учествовале на конгресу или стручном састанку из области која је релевантна за њихов стручни рад. 
(израчунава се као број особа које су бар једном у току извештајног периодао трошку установе 
похађале курс, семинар или учествовале на конгресу или стручном састанку из области која је 
релевантна за њихов стручни рад подељен са бројем запослених и помножен са 100); 
4) Број акредитованих програма континуиране медицинске едукације од стране 
Здравственог савета Србије, а чији су носиоци (предавачи) запослени у здравственој 
установи.  
 
 
 
Уредуио и припремио  
                МК 


