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Директорка Дома здравља Крагујевац, др Бранимирка Свилар

Реч директорке: Имајући у виду  финансијску  ситуацију у свим областима,
па и у здравству можемо бити задовољни постигнутим у првој половини ове
године, јер је доста тога урађено у смислу санација и адаптација, а приоритет
је да се до краја године сви објекти у којима за то постоји потреба, доведу у
солидно стање на задовољство наших запослених и корисника.  Следе нам
јавне набавке за лекове и санитетско-потрошни материјал  до краја године а
затим следи нова законска регулатива у вези централизованих јавних на-
бавки. И поред тешке финансијске ситуације, доста тога је набављено и до-
нирано, у току је набавка новог спирометра, центрифуге и компјутера.
Задовољство је нагласити да се добри резултати постижу и посебним залага-
њем и добрим радом наших запослених као и  добрим међуљудским односима,
а у прилог томе говори и поправљена  капитациона оцена Дома здравља за
први квартал 2013.год   (5,03). У наредном периоду ДЗ ће настојати да и у  дру-
гим  објектима где за то постоје услови,  прилагоди рад тимском раду као што
је то учињено у Здр.бр 2,  Палилуле  и Здр.бр. 3.



АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ 2013. ГО-
ДИНЕ

Другог априла 2013.год Министарство
Здравља Републике Србије је одобрило

Дому здравља Крагујевац пет нових спе-
цијализација и то две из опште медицине за
др Ану Колић Матковић и др Данијелу Ми-
лошевић, једну из ОРЛ за др Гордану Ми-
лошевић, једну из психијатрије за др
Марију Дамњановић и једну из социјалне
медицине за др Славицу Букумиру. Спе-
цијализације су додељене након транспа-
рентно спроведеног конкурса а директорка
др Бранимирка Свилар је на свечано орга-
низованом пријему за нове специјализанте
свима пожелела успешано усавршавање. 

Спроведен је унутрашњи надзор над ква-
литетом стручног рада у лаборато-

ријској дијагностици. Циљ спровођења овог
надзора је била рационалност приликом
упућивања пацијената и спречавање непо-
требног понављања лабораторијских ана-
лиза. Унутрашњи надзор је спроведен у
централној лабораторији у Огранку Ста-
ново, а контрола фактурисања лаборато-
ријских услуга у Здр.станици бр.5
Ердоглија. 

Формирана је комисија за спровођење
јавне набавке компјутерске опреме

због дотрајалости постојећих рачунара и
планирана је набавка 20 нових рачунара.
Истовремено је упућен допис и Мини-

старству здравља, пројектној јединици
ДИЛС-а, да уколико постоје могућности до-
нирају Дому здравља Крагујевац још 20
рачунара. Нови рачунари су неопходни због
увођења електронског здравственог картона
за који се спроводи едукација и имплемен-
тација у општој медицини.  

Комисија за доделу стимулација је одр-
жала радни састанак у априлу на коме

су предложени критеријуми за вредновање
на основу којих ће се додељивати стимула-
ције. Припремљен је Правилник о раду Ко-
мисије који ће бити усвојен од стране
Управног одбора Дома здравља и на тај
начин омогућена додела стимулација транс-
парентно на основу јасних критеријума. 

Уоквиру пројекта „Подршка локалним
самоуправама у децентрализацији

друштвених делатности “ који води Стална
Конференција градова и општина, у коме
учествује и локална самоуправа града Кра-
гујевца и Дом здравља Крагујевац, на петој
конференцији мреже, која је одржана у
Аранђеловцу дат је задатак локалним само-
управама да допринесу унапређењу једне
услуге на основу спроведеног истраживања
задовољства корисника ван здравствене
установе. Предлог локалне самоуправе
града Крагујевца и Дома здравља Кра-
гујевац је унапређење одазива на скрининг
за карцином грлића материце.

Информативни билтен ,,СРЦЕ”
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Свечани пријем за специјализанте

Конференција СКГО-а



Четвртог априла 2013.год је одржан са-
станак Савета за здравство на нивоу ло-

калне самоуправе. Крагујевац је један од
првих градова који је формирао овај Савет
у чијем раду учествују директори свих
здравствених установа.Предлог директорке
Дома здравља Крагујевац  др Бранимирке
Свилар да се води рачуна о кадровској
структури установа која није мењана у по-
следњих десет година и прилагођавана са-
дашњим потребама је прихваћен од стране
свих чланова Савета. Она је истакла да у
здравству недостају информатичари и
здравствени сарадници.    

Руководство Дома здравља Крагујевац је
са проф.др Александром Ђукић из КЦ

Крагујевац постигло договор о организо-
вању додатне едукације о дијабетесу за ин-
тернисте Дома здравља, како би преузели
функцију увођења инсулина у складу са Ли-
стом лекова РФЗО-а. Повећањем учешћа
интерниста у раду са пацијентима оболелим
од дијабетеса доћи ће до растерећења тер-
цијарног нивоа, повећања задовољства па-
цијената и смањења дужине чекања на
ендокринолошке прегледе. 

Поводом обележавања Св.дана здравља
у Инстуту за јавно здравље "др Милан

Јовановић Батут" је одржан едукативни се-
минар коме су присуствовале директорка др
Бранимирка Свилар, др Наташа Николић,
начелница опште медицине и ПР Дома
здравља др ГорданаДамњановић. Ового-
дишње обележавање Св. дана здравља под
слоганом „Да ли сте под притиском“ по-
свећено је хипертензији као фактору ри-
зика. Превентивни центар Дома здравља
Крагујевац је организовао током априла
предавања, здравствено промотивне акције
у обдаништима Колибри, Полетарац, у МЗ
Центар, у Тржном центру Темпо. У радној
заједници у Станову обављени су превен-
тивни прегледи свих запослених са мере-
њем притиска и шећера у крви. Све

активности су додатно обележене постав-
љањем едукативних постер паноа и ме-
дијски пропраћене. 

На основу дописа КЦ Крагујевац о не-
основаном упућивању преко 500 па-

цијената ради лабораторијске дијагностике,
спроведен је унутрашњи надзор доставље-
них упута и констатовано да се упути не од-
носе на Дом здравља  Крагујевац већ на
друге установе из региона. Од 500 достав-
љених упута само 30 је било из Дома
здравља Крагујевац а само 7 неоснованих.
КЦ Крагујевац је упућен допис о обавље-
ном надзору а свим лекарима у  Дому
здравља инструкције о лабораторијским
анализама које се спроводе на примарном
нивоу и за које се пацијенти не могу упући-
вати на терцијарни ниво. У циљу рационал-
ног упућивања на лабораторијску
дијагностику и превенције дописивања ана-
лиза од стране пацијената урађен је лабора-
торијски упут у електронском облику. 

Дом здравља Крагујевац је спровео по-
ступак набавке фискалних каса за ам-

буланту у Страгарима, за Огранаке
Аеродром, Бресницу, Здр. амб. бр.5. Ердог-
лија, Здр.ст.бр. 4 – Центар и Здр. амб.бр.3-
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Конференција за медије у ИЗЈЗ Крагујевац  по-
водом обележавања Св. дана здравља и актив-

ности у заједници



Пивара. Набавком нових фискалних каса
обезбеђени су објекти који их до сада нису
имали и олакшан је рад са пацијентима
којима се врши наплаћивање услуга. Фирма
Рибон је извршила едукацију мед.сестара за
рад са фискалним касама.  

Припремајући се за најављене високе
летње температуре Дом здравља је

упутио дописе својим добрим досадашњим
сарадницима и партнерима са молбама за
донирање клима уређаја. Набавка клима
уређаја је неопходна првенствено за просто-
рије у којима су смештени апарати чије
функционисање зависи од температуре, али
и повећања задовољства корисника и запос-
лених. 

Једанаестог априла 2013.год поводом обе-
лежавања Св. дана борбе против Паркин-

сонове болести др Драгана Катић је
одржала предавање за здравствене раднике
у Превентивном центру. Циљ одржавања
овог предавања здравственим радницима
поред обележавања Св. дана је и едукација
ради благовремене дијагностике и терапије
овог неуродегенеративног обољења.Преда-
вање је пропраћено од стране медија а др
Катић је позвана да гостује у емисијима
Јутарњег програма ТВ К9 и РТК.

Једанаестог априла 2013. је одржан саста-
нак Стручног савета Дома здравља пово-

дом континуиране медицинске едукације и
обезбеђивања екстерних поена за здрав-
ствене раднике. У плану Дома здравља
предвиђена су посебна финансијска сред-
ства за КМЕ и Стручни савет је одобрио по-
зивање екстерних предавача. Планирано је
позивање предавача са ВМА а у те сврхе ло-
кална самоуправа ће ставити на распола-
гање Свечану салу скупштине града.

На предлог начелника Службе за здрав-
ствену заштиту жена др Ивице Магдић,

гинеколога, планирана је реорганизација

Школe за психофизичку припрему труд-
ница.  за порођај, по угледу на Дом здравља
Савски венац. Предложена је доедукација
четири гинеколошкоакушерске сестре ради
добијања сертификата за рад у саветова-
лишту.   

Током месеца априла су извршене при-
преме и од 01.05.2013.год je планирана

реорганизација рада лабораторијске дијаг-
ностике и дате писмене инструкције да се
лабораторијске анализе за потребе
Oдељењa спортске медицине и медицине
рада искључиво обављају у лаборато-
ријском пункту у специјалистичко консул-
тативној служби. Са новом организацијом
рада су упознати сви здравствени радници,
а овим начином рада ће се растеретити
централни пункт у Станову и омогућити
бржа и боља дијагностика.

Дом здравља Крагујевац се традицио-
нално укључује у акцију Градске орга-

низације Црвеног крста „Селу у
походе“.Ове године је обележено 30 година
организовања ових превентивних и здрав-
ствено едукативних активности у селу
Влакчи, где су организовани бесплатни пре-
вентивни прегледи становништва. Уз при-
годан културно уметнички програм одржан
у месној школи секретарка Градске органи-
зације Црвеног крста гђа Невенка Богдано-
вић је уручила захвалнице за сарадњу
дугогодишњим партнерима и сарадницима.

Информативни билтен ,,СРЦЕ”
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Приредба и свечана додела захвалница- у ок-
виру акције „Селу у походе“ у Влакчи 



У име Дома здравља Крагујевац захвалницу
је примио заменик директора др Славомир
Петровић. За изузетан допринос превентив-
ним активностима и дугогодишњу сарадњу
Градска организација Црвеног крста је за-
хвалницу доделила и др Зденки Караклајић,
педијатру.

Уциљу одржавања квалитета рада и
обезбеђивања доступности здравстве-

ним услугама Дом здравља Крагујевац је
постигао договор са Заставом медицином
рада да се у периоду од 01.05. до 10.06. уко-
лико за то има потребе збрињавају и па-
цијенти Дома здравља због коришћења
годишњег одмора једног радиолога. 

УСлужби кућног лечења је спроведена
провера квалитета стручног рада и из-

вршена анализа оптерећености лекара и
мед.техничара због прековременог рада.
Према кадровским нормативима Мини-

старства здравља у овој служби је постојао
мањак од 15 мед.техничара што је онемо-
гућавало добру организацију и покривање
свих радних дана, дежурстава суботом и не-
дељом. Прерасподелом кадра из других
служби у СКЛ је прераспоређено 9 мед. тех-
ничара, али и даље постоји потреба да се
организује и прековремени рад.  

Током априла су одржани редовни радни
састанци руководства са финансијском

оперативом,правном службом и синдика-
тима. Правној служби је наложено од
стране менаџмента да све лекаре који се на-
лазе дуже на специјализацији позове ради
анализе постигнућа и припреме извештаја
када полажу специјалистичке испите и када
се може очекивати њихов почетак рада.
Одржан је састанак Стручног колегијума са
актуелном проблематиком као што је тим-
ски рад, извештај заштитника права па-
цијената о разлозима за честе промене ИЛ,
спровођење унутрашњег надзора и др.

УБеограду је од 18. - 19.04.2013. под по-
кровитељством Центра за права детета,

канцеларијом Уницефа у Београду и Мини-
старства здравља одржан семинар за Интер-
секторске тимова за унапређење примене
Општег протокола за заштиту деце од зло-
стављања и занемаривања

у оквиру пројекта „Јачање улоге Центара за
социјални рад и интерсекторске сарадње“.
Семинару су присуствовали Интерсектор-
ски тимови из Београда, Крагујевца, Ниша

Дом здравља Крагујевац
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Додела захвалнице др Зденки Караклајић

Превентивни прегледи становника Влакче

Интерсекторски тим из Крагујевца на семинару
у Београду



и Новог Сада. У раду Интерсекторског тима
из Крагујевца су учествовали др Бранислав
Радмановић, регионални координатор и
члан радне групе МЗ, представници  инсту-
туција потписница Протокола о интерсек-
торској сарадњи, др Гордана Дамњановић
из Дома здравља Крагујевац. Крагујевац је
једини град који има потписан Протокол о
интерсекторској сарадњи у процесу за-
штите жртава насиља у породици. 

Менаџер за МИО дипл.инг Славица Ву-
косављевић је менаџменту Дома

здравља доставила годишњи извештај о
раду према коме је током 2012.год униш-
тено 14.177 килограма инфективног меди-
цинског отпада у Дому здравља Крагујевац,
што је у просеку више од хиљаду килограма
месечно, а оно што је најзначајније је ре-
довна наплата потраживања.   

Током месеца априла директорка др Бра-
нимирка Свилар је са главном сестром

Љубицом Радовановић обишла удаљене се-
оске амбуланте како би сагледала услове
рада и задовољство запослених и корис-
ника. Обиласком су обухваћене амбуланте
у Страгарима, В.Пчелицама, Реснику и
Лужницама. Одмах су спроведене припреме
за поправку мокрих чворова и кречење у
амбулантама у Лужницама и В. Пчелицама.
Амбуланта у Реснику је у веома лошем
стању, тако да је упућен допис локалној са-
моуправи и Дирекцији за послове месне са-
моуправе ради санације објекта.

Уциљу санације прилазне стазе и улаза
у Огранак Станово који су оштећени

након увођења градског грејања, Дом
здравља је упутио захтеве за достављање
понуда предузећима „Путеви Србије“ и
градској Чистоћи. Менаџмент Дома
здравља настоји да прилаз и улаз у цент-
рални објекат, који представља лице чита-
вог Дома здравља, уреди на завидном и
репрезентативном нивоу. 

Тридесети април 2013.год НВО „Оаза си-
гурности“ је потписала једногодишњи

Уговор са делегацијом ЕУ о финасирању
пројекта „Унапређење заштите жртава на-
сиља у породици кроз успостављање си-
стема за мониторинг и евалуацију
међусекторске сарадње“. Циљ пројекта је
унапређење међусекторске сарадње у про-
цесу заштите жртава насиља у породици на
територији града Крагујевца кроз израду
критеријума за вредновање и праћење при-
мене Протокола о међусекторској сарадњи,
чији је потписник и Дом здравља Кра-
гујевац.      

АКТИВНОСТИ У МАЈУ  
2013. ГОДИНЕ

Дом здравља Крагујевац је организовао
дежурства за време Ускршњих и Прво-

мајских празника од 01. до 06.05.2013.год у
службама за здравствену заштиту одраслог
становништва, школске и предшколске
деце, поливалентне патронаже и Службе
кућног лечења према утврђеном распореду,
тако да је суграђанима и током празника
била обезбеђена адекватна и доступна
здравствена заштита.

Ради припреме за спровођење тимског
рада директорка др Бранимирка Свилар

је обишла Здр.амбуланту бр.2 Палилуле  и
Здр.амбуланту бр.3, два градска пункта у
којима се са минималним улагањем могу
обезбедити адекватни услови за тимски рад
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као у Здр.станици бр.4 Центар.  Извршен је
обилазак просторија и од стране техничке
службе и сагледане потребе за прилагођа-
вање простора тимском раду и кречење који
су планирани у наредном периоду, а радови
су планирани за дугу половину године, када
ће бити могућа и набавка компјутера из пла-
нираних средстава од оснивача, неопходних
за тимски рад.

Девети мај 2013.Поводом обележавања
Св. дана Црвеног крста, Недеље Црве-

ног крста и кампање "150 година хумани-
тарне акције " у свечаној сали Скупштине
града, секретар Градске организације Црве-
ног крста Крагујевац Невенка Богдановић и
др Љубиша Милојевић у присуству члана
градског Већа задуженог за здравство проф.
др Александра Живановића, свечано су
уручили "Златни знак" Црвеног крста ди-
ректорки Дома здравља др Бранимирки
Свилар. Дому здравља Крагујевац је ово-
признање Градска организација Црвеног
крста доделила за допринос у заједничкој
борби за очување здравља становништва.
Захваљујући на урученом признању, дирек-
торка Дома здравља др Бранимирка Свилар

је истакла да је Дом здравља традицио-
нално партнер Црвеном крсту Крагујевац у
свим здравствено промотивним активно-
стима, да Златни знак обавезује и потврђује
да смо заједно на добром путу хуманости.
Овом приликом су свечано уручене и на-

граде младима за најбоље ликовне и лите

рарне радове на конкурсу "Причајмо о
здрављу" који је Црвени крст организовао.

Због већег квара спирометра на одељењу
пнеумофтизиологије, чија би поправка

коштала око 80.000 руководство Дома
здравља Крагујевац је захваљујући сарадњи
са КЦ Крагујевац  обезбедило спирометар
нешто слабијих перформанси на кориш-
ћење, па је стога договорена и сарадња са
Клиником за пнеумофтизиологију КЦ-а и
Завода за здравствену заштиту радника за
пријем пацијената у случају потребе као и
набавка новог спирометра за Дом здравља
ребалансом буџета из средстава за аморти-
зацију. 

Десети мај 2013.год у оквиру пројекта
СКГО-а „Институционална подршка

СКГО“ одржана је у Сава центру у Београду 
Национална конференција са међународ-
ним учешћем, којој су из Дома здравља Кра-
гујевац присуствовали директорка др
Бранимирка Свилар, заменик директора др
Славомир Петровић и ПР др Гордана Дам-
њановић, као и представници Управе за
здравство на челу са проф др Александром
Живановићем, који је имао запажену пре-
зентацију о активностима Савета за
здравље и учешћу локалне самоуправе у из-
ради здравствене стратегије.

Дом здравља Крагујевац
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Дванаести мај 2013.год Међународни
дан медицинских сестара и техничара

је обележен свечаном академијом и радним
делом у Хотелу Шумарице у преподневним
сатима и свечаном вечером са дружењем.
Свечаности је пруствовао велики број ме-
дицинских сестара и техничара из свих
установа у Крагујевцу и гостију из других
градова. Тема овогодишњег окупљања је
била Процес старења, предавaч је био
Петар Слијепчевић из Алексинца а преда-
вање је носило 2 поена. На свечаној акаде-
мији су уручена признања Сребрни знак
сестринства медицинским техничарима из
КЦ Крагујевац, ДЗ Топола и Завода за
здравствену заштиту радника Застава, а од
ове године су постојали посебни критер

ијуми за вредновање и доделу награда. 
Свечаности у вечерњим часовима се при-
дружила и директорка др Бранимирка Сви-
лар и свима честитала Дан сестринства и

добијена признања.На скупштини Удружења здравствених
радника Крагујевац, која је одржана

30.05.2013.год делегати скупштине су из-
гласали да се припоје Националној асо-
цијацији Ниша. Разлог за ову одлуку су низ
повољности које ово удружење пружа, из-
међу осталог према речима мс Туцаковић то
су бесплатне котизације за стручне скупове,
као и могућност да већи број чланова при-
суствује тим скуповима, мања чланарина и
могућност за on-line добијање  бодова и
сл.Тим поводом је најавила одржавање
Првог конгреса Националне Асоцијације
Ниша у Врњачкој бањи од 05.06.до
09.06.2013.год. 

Тринаести мај 2013.Кампања"Еуромела-
нома  2013 "Удружење дерматовенеро-

лога Србије у сарадњи са Еуромеланомом
Европе је организовало и ове године бес-
платну хуманитарну кампању превентивног
карактера под називом " Еуромеланома
2013 " и слоганом " Угледајте, спречите " у
оквиру које су организовани бесплатни
скрининг прегледи коже у око 20 градова у
Србији на клиникама и одељењима дерма-
товенерологије. Дом здравља Крагујевац се
по први пут укључио у ову хуманитарну
превентивну кампању и на одељењу дерма-
товенерологије су обављени бесплатни
скрининг прегледи за све пацијенте који су
се претходно пријавили. Кампања има за
циљ рано откривање лезија сумњивих на
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малигни меланом, друге карциноме коже и
едукацију у смислу превенције свих малиг-
нитета коже, односно заштите од штетних
ефеката сунчевог и других врста УВ
зрачења. Пацијентима је након прегледа ле-
кара на дерматоскопу, дељен едукативни
материјал и савети о превенцији и укази-
вано на значај самопрегледа коже на свака
три месеца. У Превентивном центру Дома
здравља организована је постер изложба са
саветима о превенцији.

Четрнаести мај 2013. Догодила се ек-
цесна ситуација у централној лаборато-

рији у Станову, где је дошло до пуцања
центрифуге.Приликом ексцеса није дошло
до повређивања радника, а ова ситуација је
захтевала такође предузимање мера за реба-
ланс буџета и набавку нове центрифуге из
средства амортизације.

Током месеца маја спроведена је детаљна
анализа оправданости дежурстава и

прековременог рада у Служби кућног
лечења у време првомајских и ускршњих
празника, као и организације рада суботом
и недељом и утврђена је оправданост, због
мањег броја извршиоца у служби од норма-
тива Министарства здравља, већег радног
ангажовања, односно покривања већег
броја радних дана у месецу од осталих
служби. 

Двадесет првог маја  2013.год одржан је
у хотелу Крагујевац састанак свих ди-

ректора здравствених установа и њихових
најближих сарадника у оквиру пројекта
„Техничка подршка за управљање МИО“
поводом дефинисања потреба за даљим
унапређењем управљања медицинским от-
падом. Састанку су из Дома здравља   при-
суствовале директорка др Бранимирка
Свилар и менаџер за МИО дипл инг Сла-
вица Вукосављевић.  Директорима здрав-
ствених установа из неколико управних
округа (шумадијски, моравички, златибор-
ски, рашки) обратио се проф. др Берислав
Векић, помоћник министра у Сектору за ев-
ропске интеграције и међународну сарадњу
Министарства здравља. 

Усарадњи са представницима стручног
тима пројекта "Техничка подршка за

третман медицинског отпада у Србији",
који финансира Европска унија, представ-
љене су основне потребе рада здравствених
установа, а у циљу хармонизације праксе
здравствених радника и сарадника са про-
писима Републике Србије за ову област.
Након овог састанка одржан је и састанак
са предстаницима Дом здравља Баточина на
коме је извшен репоргам дуга који ова
здравствена установа има и договорена ис-
плата дуговања у 30 једнаких рата. 

Дому здравља Крагујевац је достављен
извештај супервизора за пројекат Конт-

рола ТБЦ у Србији, који је посетио оде-
љење пнеумофтизиологије 12.05.2013.год.
У извештају се указује на опасност од ток-
сичног медикаментозног хепатитиса, један
летални случај у Крагујевцу и 12 оболелих
пацијената који се лече  у Заводу за збриња-
вање одраслих Пчелице.

Двадесет осми мај 2013. Превентивне ак-
тивности Дом здравља Крагујевац је

организовао током месеца маја бројне пре-
вентивне активности у заједници у циљу

Еуромеланома 2013.год



унапређења и очувања здравља својих суг-
рађана. Поводом обележавања Међународ-
ног дана физичке активности у сарадњи са
ИЗЈЗ Крагујевац, студентима и Удружењем
за борбу против шећерне болести, под сло-
ганом "Кретањем до здравља", организо-
вана је 18. маја шетња од Великог парка до
споменика Петог три у Шумарицама. Свет-
ска здравствена организација је у циљу по-
дизања свести целокупне светске јавности
о значају и важности редовне физичке ак-
тивности у очувању и унапређењу здравља
и благостања покренула глобалну ини-
цијативу за обележавање Међународног
дана физичке активности 2002.год а односи
се на умерену физичку активност. Свако-
дневна полусатна шетња брзим кораком
смањује ризик од појаве акутног инфаркта
миокарда за 18% а од можданог удара за
11%, јача кости и мишиће, доводи до сма-
њења повишеног крвног притиска, масноће
и шећера у крви, смањује стрес, позитивно
утиче на раст и развој деце и младих, по-
већава самопоуздање, ствара осећај испу-
њености и задовољства.

Превантивни центар Дома здравља је на-
ставио са организовањем превентив-

них прегледа за запослене у установама у
оквиру којих се попуњавају превентивне
карте, спроводе скрининзи на кардиоваску-
ларне болести и дијабетес, мери крвни при-
тисак и шећер у крви и одређује проценат
масноће у телу. Превентивни прегледи су
обављени 21. маја за запослене у Национал-
ној служби за запошљавање, 23. и 24. маја
за запослене у Метроу и 27. маја за запос-

лене у Заводу за збрињавање одраслих Пче-
лице.

Двадесет деветог маја 2013.год Мини-
старство здравља Републике Србије до-

ставило је Дому здравља Крагујевац нови
кадровски план којим се одобрава проши-
рење кадра за 4 здравствена сарадника и то
2 психолога, 1 педагога и 1 социјалног рад-
ника. Неопходан кадар за Саветовалиште за
ментално здравље и Развојно саветова-
лиште, за који је Министарство здравља
дало сагласност  биће примљен након кон-
курса који се објављује на порталу Мини-
старства здравља и сајту Дома здравља.  

Тридесет првог маја 2013. обележен Ме-
ђународни дан без дуванског дима У

Институту за јавно здравље Крагујевац је
одржана заједничка конференција за медије
поводом обележавања Св. дана без дуван-
ског дима, који је ове године посвећен за-
брани рекламирања и спонзорства од
стране дуванске индустрије. На конферен-
цији је учествовао заменик директора Дома
здравља Крагујевац др Славомир Петровић
и истакао значај превентивних активности
и едукације младих о штетности дуванског
дима. Представници Дома здравља Кра-
гујевац су учествовали и у промотивној
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здравствено васпитној акцији у пешачкој
зони, са представницима ИЗЈЗ Крагујевац,
активистима Црвеног крста, и другим са-
радницима, где је суграђанима дељен еду-
кативни материјал. У Дому здравља су
постављени постер панои са едукативним
порукама о штетности дуванског дима. 

АКТИВНОСТИ У ЈУНУ 
2013. ГОДИНЕ

Четвртог јуна 2013.Национална конфе-
ренција "Србија против рака“ У Сава

центру је одржана национална конферен-
ција "Србија против рака" и завршна конфе-
ренција пројекта "Подршка увођењу
националног програма за рано откривање
рака у Србији" на којој су представљени фи-
нални резултати. Конференцију је отворио
Ивица Дачић, председник Владе Републике
Србије, а на конференцији су говорили ми-
нистарка здравља у Влади Републике
Србије, проф. др Славица Ђукић Дејановић
и Амбасадор Делегације ЕУ, Венсан Дежер.
На скупу је наглашено да ће скринингом
бити обухваћене особе које се сматрају
здравим и немају симптоме болести рака, а
које ће бити позиване преко својих домова
здравља, да се одазову позиву изабраног ле-
кара за скрининг рака дебелог црева, грлића
материце и дојке. За успех ових програма
најважнија је мотивација и мобилизација
људи да се одазову позиву и створе навику
редовних прегледа, јер је само тако могуће
рано откривање и излечење. Важан је и

висок квалитет најновијих метода скри-
нинга, које је пројекат ЕУ донео кроз еду-
кацију кадрова, као и подизање опште
свести грађана, те континуирано праћење и
евалуација резултата. Дом здравља Кра-
гујевац је активно укључен у спровођење
свих скрининга а националној конферен-
цији у Београду су присуствовали дирек-
торка др Бранимирка Свилар, гинеколог др
Ивица Магдић, координатор за скрининг
рака грлића материце и специјалиста со-
цијалне медицине др Нада Миловановић,
заменик координатора за скрининг рака де-
белог црева.

Четврти јун 2013.год. Посета представ-
ника Агенције за акредитацију здрав-

ствених установа Дом здравља Крагујевац
је посетио др Владо Давковски, 

представник Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије и спољашњи
оцењивач Агенције.  Ненајављене и нефор-
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малне посете спољашњих оцењивача већ
акредитованим здравственим установама
представљају праксу у раду АЗУС-а и кроз
њих се оцењивачи информишу о континуи-
тету унапређења квалитета рада у здрав-
ственим установама. др Бисенија
Радивојевић, координатор за акредитацију
у Дому здравља  Крагујевац, др Гордана
Дамњановић и вмс Љубица Радовановић,
главна сестра Дома здравља  су након
дочека и пријема, са др Владом Давковским
обишле пункт гинекологије и опште меди-
цине у Огранку Станово, где је у директној
комуникацији са здравственим радницима,
спољашњи оцењивач и представник Аген-
ције  изразио велико задовољство познава-
њем и поштовањем процедура у раду.   

Почетком месеца јуна руководству Дома
здравља је достављен месечни извеш-

тај о стању возног парка за месец мај. Овај
извештај  кванитативно и квалитативно до-
приноси анализи потрошње горива, из-
вршеним сервисима и урађеним
поправкама. Руководство планира одржа-
вање редовних састанака са свим запосле-
нима вазног парка а случајним контролама
директорка др Бранимирка Свилар је пово-
дом уоченог стања и вођења бриге о соп-
ственом аутомобилу, да не би дошло до
нежељених и непотребних кварова, усмено
похвалила возаче Павић Данијела и Дејана
Марковића и главног техничара СКЛ Пу-
нишу Брајковића.  

Дом здравља Крагујевац је анализи-
рајући приспеле рачуне за потрошену

електричну енергију због велике разлике у
обрачунима за месеце април и март у амб.
Страгари упутио допис Електрошумадији,
која је констатовала да нема грешке прили-
ком обрачуна. Обзиром да се ради о енорм-
ној разлици, где је рачун за март  90.000
динара а рачун за април 280.000 динара  ру-
ководство Дома здравља ће тражити да се
утврди чињенично стање.    

Уциљу подизања квалитета безбедности
објеката Дома здравља почетком ме-

сеца је спроведена набавка мале вредности
путем поруџбенице за противпожарну за-
штиту. Ватрогасно друштво Крагујевац је са
економски најповољнијом  ценом и најбо-
љом понудом добило овај уговор. Спрове-
ден је и поступак јавне набаке за хемију и
као економски најповољнији понуђач иза-
брана је фирма ТП Фокс из Крушевца.

Седми јун 2013.год Стална конференција
градова и општина-СКГО у оквиру

пројекта «Подршка локалним самоуправама
у децентрализацији друштвених делатности
» је одржала радни састанак у Нишу на коме
су присуствовали представници свих локал-
них самоуправа и здравствених установа у
циљу припрема за израду Планова за уна-
пређење једне услуге коју ће свака локална
самоуправа подржати. Из Дома здравља
Крагујевац радном састанку у Нишу су при-
суствовале директорка др Бранимирка Сви-
лар и ПР др Гордана Дамњановић а испред
локалне самоуправе начелница Секрета-
ријата за здравство Марија Ђорђевић и
стручни сарадник др Ана Љубић.

За потребе адаптација Здр.амбуланте бр
1, 2 и 3 током месеца јуна су спроведени

поступци јавних набавки мале вредности и
склопљени су уговори с најповољнијим по-
нуђачима који су радове извели. У Здр. ста-
ници бр.1 окречене су четири просторије, а
у Здр. амбулантама бр.2 и 3 извршена је
адаптација због увођења  тимског рада.
Након спроведене адаптације Здр. бр.2  ше-
фица др Весна Ранђеловић је обезбедила
путем донације кречење просторија. 

Једанаести јун 2013. Реновирана Здр. ам-
буланта Ресник.Захваљујући великом ан-

гажовању мештана села Ресник, Месне
заједнице Ресник, локалне самоуправе и
Дома здравља Крагујевац, данас је свечано
отворена реновирана амбуланта у овом
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селу. Уз минимална финансијска улагања,
велику мотивацију, ангажовање мештана и
мајстора дома здравља, донације мештана,
амбуланта је окречена, замењени су подови,
препокривен кров, постављена нова врата и
плочице за мокри чвор. Свечаном отварању
реновиране амбуланте Ресник присуство-
вали су директорка др Бранимирка Свилар,
председница УО Гордана Живановић, пред-
седница НО др Милка Милисављевић, ди-
ректорка Дирекције за месну самоуправу
Лела Макојевић, начелница Управе за
здравство Марија Ђорђевић, начелник оде-
љења здравствене инспекције др Славољуб
Ивошевић као и мештани донатори и задо-
вољни пацијенти. Овом приликом се дирек-
торка захвалила свима на ангажовању у
реновирању и доделила захвалнице и ис-
такла да је до сада реновирано неколико
сеоских амбуланти на задовољство корис-
ника и запослених а до краја године су пла-
ниране адаптације две градске амбуланте
због организовања тимског рада и кречење
других објеката где за то постоји потреба.    

Захваљујући ангажовању здравствених
радника и МЗ у претходном периоду

окречене  су и амб.Страгари  и В.Пчелице а
Дом здравља је набавио неопходан мате-
ријал, док је захваљујући ангажовању мс
Весне Пантовић и МЗ Илићево набављен
сав неопходни материјал док су мајстори
Дома здравља окречили ову амбуланту. 

Дванаести јун 2013. Конференција за ме-
дије.У Свечаном салону Скупштине

града је одржана конференција за медије на
којој су представљени резултати пројекта
"Подршка превенцији карцинома код жена"
у региону Шумадије 2010 - 2012. год и
штампано издање завршног извештаја. Кон-
ференцију је отворио члан градског Већа за-
дужен за здравство, проф. др Александар
Живановић, а на конференцији су говорили
Лубош Јозо, економски саветник Амбасаде
Чешке Републике у Београду, Лаура Ко-
пецки представник НВО Каритас за Балкан, 

Вера Симић из НВО "Оаза сигурности" тим
лидер пројекта, др Бранимирка Свилар, ди-
ректорка дома здравља и др Дубравка Ђур-
ковић, координатор стручних тимова дома
здравља. Пројекат је реализован од септем-
бра 2010.год до децембра 2012.год у парт-
нерству НВО "Оаза сигурности", Дом
здравља Крагујевац, НВО Каритас уз фи-
нансијску подршку Развојне Агенције
Чешке Републике и Владе Републике
Чешке. Економски саветник Амбасаде Ре-
публике Чешке Лубош Јозо је овај пројекат
представио као један од најуспешнијих
здравствених пројеката у Србији од
2000.год., који су подржавани и финанси-
рани у укупном износу од 4 милиона еура,
а вредност овог пројекта је 420.000 еура. др
Дубравка Ђурковић, гинеколог и координа-
тор стручних тимова је представила резул-
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тате пројекта и истакла да су сви постав-
љени циљеви достигнути, да је планирано
обављање 4000 превентивних гинеколош-
ких прегледа код жена на сеоском подручју
а прегледане су 4292 жене, од којих за 240
била неопходна даља дијагностика и код
100 жена је откривена болест у предканце-
розној фази када је излечење стопроцентно.
Оперисано је 65 жена, 10 жена је имало кар-
цином грлића у почетном стадијуму, 3 жене
су имале карцином дојке и 1 карцином
јајника. Директорка Дома здравља Кра-
гујевац, др Бранимирка Свилар је истакла
значај овог пројекта, пре свега због промене
свести жена да редовни гинеколошки пре-
гледи могу спасити живот, затим је истакла
значај и вредност добијене медицинске
опреме, возила и опремање цитолошке ла-
бораторије, доедукације и специјализације
лекара у области цитологије, као и наставак
оваквих активности кроз спровођење На-
ционалних скрининга на карцином грлића
материце, дојке и дебелог црева, који се
сада спроводе.

Дванаести јун 2013.год Руководство
Дома здравља Крагујевац је захва-

љујући ангажовању обезбедило 2 клима
уређаја за просторије медицине радаи и 1
клима уређај за радну заједницу. Поред
датог налога да се клима уређаји уграде у
просторијама медицине рада наложено је и
да се у просторије медицине рада и полива-
лентне патронаже у објекту специјали-
стичко консултативне службе уграде
венецијанери.

Тринаести јун 2013.год Републички
Фонд за здравствено осигурање је орга-

низовао у Београду састанак за руководиоце
здравствених установа са темом – Центра-
лизоване јавне набавке. Овом састанку су
присуствовали из Дома здравља Крагујевац
директорка др Бранимирка Свилар, еконо-
мисти и лиценцирани службеници за јавне

набавке Стана Арсенијевић и Биљана Ми-
ливојевић. Састанак са темом централизо-
ваних јавних набавки је водио директор
РФЗО-а др М. Бабић а присуство руково-
диоца здравствених установа је било оба-
везно. 

Четрнаести јун 2013.год Руководство
Дома здравља Крагујевац је указало на

уочени проблем са упућивањем жена из
скрининга на карцином дојке ван подручја
матичне филијале на додатну дијагностику.
Са руководством Филијале РФЗО Кра-
гујевац  је постигнут договор о несметаном
упућивању пацијенткиња из скрининга на
даљу дијагностику.   

Седамнаести јун 2013. Свечана додела
возила за палијативно збрињавање у

оквиру пројекта "Развој палијативног збри-
њавања у Републици Србији", који је фи-
нансиран из предприступних фондова
Европске уније у вредности од 4,8 милона
еура, данас је одржана свечана предаја во-
зила директорима здравствених установа.
Свечаност доделе 54 возила за палијативно
збрињавање је одржана на платоу испред
Палате "Србија" а кључеве возила су дирек-
торима здравствених установа уручили ми-
нистарка здравља у Влади Републике
Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић
и шеф делегације ЕУ у Србији Њ.Е. гдин
Венсан Дежер. Директорка Дома здравља
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Крагујевац, др Бранимирка Свилар је на
свечаности преузела возило Фиат Панда за
дом здравља а кључеве возила јој је предао
шеф делегације ЕУ у Србији Њ.Е. гдин Вен-
сан Дежер. Дом здравља Крагујевац је једна
од 52 здравствене установе у којима се
спроводи палијативно збрињавање и које су
захваљујући овом пројекту добиле возила. 

Седамнаести јун 2013.год је одржана
седница Савета за здравство на нивоу

локалне самоуправе у Скупштини града на
којој је презентован извештај о финан-
сијском пословању за 2012.год и финан-
сијски план за 2013.год од стране дипл.ецц
Стане Арсенијевић и извршење Плана рада
за 2012.год и План рада за 2013.год од
стране др Наде Миловановић. 

Деветнаестог јуна 2013.год у Институту
за јавно здравље Србије «др Милан

Јовановић Батут»  одржан је радни састанак
у циљу обезбеђивања подршке спровођењу
програма скрининга кроз медијску кампању
усмерену ка циљним групама за скрининг.
Радном састанку у Инстуту Батут су прису-
ствовали др Ивица Магдић, гинеколог, коор-
динатор за скрининг на карцином грлића
материце, др Светлана Маринковић Милин-
ковић радиолог, координатор за скрининг на
карцином дојке и ПР Дома здравља др Гор-
дана Дамњановић. 

Семинару који традиционално два пута
годишње организује Комора здравстве-

них установа Србије су присуствовали из
Дома здравља Крагујевац Стана Арсе-
нијевић, дипл ецц, Биљана Миливојевић,
дипл.ецц, др Нада Миловановић,спец.со-
цијалне мед. и Радмила Живадиновић
дипл.ецц. Семинар је одржан од 19.06. до
21.06.2013.год на Златибору, а отворио га је
државни секретар Периша Симоновић. На
семинару су главне теме биле допуна За-
кона о изменама и допунама Закона о буџет-
ском систему, примена Закона о јавним
набавкама у здравственим установама, из-
рада планова рада са посебним освртом на
централизоване јавне набавке и буџетско
рачуноводство у складу са законском и ин-
терном регулативом.   

Центар за промоцију здравља жена из
Београда у циљу афирмације примене

Посебног протокола Министарства здравља
РС за заштиту и поступање са женама које
су изложене насиљу одржао је едукативни
семинар за здравствене раднике у Превен-
тивном центру Дома здравља. Проф.др Вик-
торија Цуцић, проф. др Слободан Савић, др
Станислава Оташевић и др Љиљана Бога-
вац представили су здравственим радници-

ма Посебни протокол Министарства
здравља, како би у пракси постао основно
средство рада у сусрету са пацијенткињама
које су изложене родном насиљу. Едукација
здравствених радника доприноси њиховом

Дом здравља Крагујевац
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партнерском односу

Додела возила за палијативно збрињавање 



оснаживању, унапређењу услуга, бољем
препознавању, пријављивању и документо-
вању насиља према Посебном протоколу а
Дому здравља је уручен и посебан софтвер
за документовање насиља над женама ради 
формирања базе података. Посебно је ис-
такнут значај овакве едукације за здрав-
ствене раднике у примарној здравственој
заштити и законска обавеза пријављивања
насиља у породици. Другом делу семинара
су присуствовали представници свих ин-
ституција потписника Протокола о међусек-
торској сарадњи у процесу збрињавања
жртава насиља у породици на нивоу града.
Крагујевац је један од првих градова у Ре-
публици са усвојеним Протоколом о међу-
секторској сарадњи у процесу збрињавања
жртава насиља у породици, у оквиру кога су
јасно дефинисане обавезе и процедуре за
поступање свих потписника Протокола.

Двадесет петог јуна 2013.год одржан је
округли сто у Београду у Хотелу М под

покровитељством Министарства здравља и
Министарства енергетике развоја и заштите
животне средине  организацији ЕУ. Учес-
ница овог округлог стола из Дома здравља
Крагујевац  дипл инг Славица Вукосавље-
вић као члан радне групе у изради Нацио-
налног плана за управљање отпадом
истакла је да су поред тога теме састанка
биле и обавезе у складу са законом и потре-
бама као и измена постојеће законске регу-
лативе у складу са ЕУ стандардима. У раду 

су учествовали референтни представници
Министарства здравља, Министарства
енергетике развоја и животне средине, ди-
ректор Батут-а, Национални координатор
пројекта и представници РФЗО-а. Према
речима менаџера за МИО дипл инг Славице
Вукосављевић донешене измене и припрем-
љен Национални План биће презентован
Влади РС и дати на усвајање.   

Двадесет седми јун 2013. Током месеца
јуна завршен је процес едукације

здравствених радника за рад у Е-картону у
свим организационим јединицама опште
Едукацију су спроводили информатичари
Дејан Стевановић, Марија Павловић, Тања
Видојевић и запослени Малиша Милоше-
вић и Јелена Заркић. Према мишљењу
здравствених радника из Огранка Станово
у ком су сви здравствени радници прошли
едукацију значајан помак у унапређењу ква-
литета рада се тек очекује у наредном пе-
риоду када се стекну сви неопходни
предуслови, првенствено технички услови
и решења. У том смислу Дом здравља пла-
нира занављање већ дотрајалих рачунара и
штампача.    

Двадесет осмог јуна 2013.год Дом
здравља Крагујевац је посетила екс-

пертска група Министарства здравља на
челу са Александром Ранковићем и две
представнице Делегације ЕУ ради провере
статуса и функционисања радне станице ве-
зане за мамограф. Обзиром да су многим
здравственим установама,  дониране ове 
радне станице а нису у функцији, Дом
здравља Крагујевац је похваљен због функ-
ционисања и обављања скрининга на кар-
цином дојке. Сугестије делегације дате
Дому здравља су се односиле на климати-
зацију и стављање налепница ЕУ, поред на-
лепница донатора мамографа Владе Јапана.
Делегацију су дочекале и са свим неопход-
ним информацијама упознале, др Нада Ми-
ловановић, спец. социјалне медицине и др

Информативни билтен ,,СРЦЕ”
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Светлана Маринковић Милинковић са
својим тимом.

Три лекара Дома здравља др Радмила
Обрадовић, др Невена Крстојевић и др

Александра Безаревић су похађале и ус-
пешно завршиле едукацију прве помоћи у
ЗХМП. Након добијања лиценци од стране
Министарства здравља оне ће вршити еду-
кацију прве помоће за возаче која је сада у
складу са законском регулативом неопходна
као и свих  запослених по захтеву послода-
ваца. 
Извор података: др Нада Миловановић,

спец.социјалне медицине, шеф  Одељења
Плана и анализе,  медицинске статистике са
информатиком

РФЗОје на свом порталу објавио
капитационе табеле за

први квартал 2013.год на основу којих ће се
вршити обрачун зарада у периоду јул-сеп-
тембар 2013.год
Просечна капитациона оцена за Дом-
здравља Крагујевац за први квартал
2013.год  је  5,03

Најбоље капитационе оцене :

Служба за здравствену заштиту од-
раслог становништва 

др Наташа Протулипац  8,02  
тимска сестра - Светлана Јанићијевић

Служба за здравствену заштиту деце 
предшколског узраста

др Јасмина Ивошевић     9,61               
тимска сестра -  Жана Славковић   

Служба за здравствену заштиту
школске деце 

др Душуца Ђорђевић Јанковић 9,07  
тимска сестра - Станимира Самчовић

Служба за здравствену заштиту жена  
др Романа Николић   8,62

тимска сестра - Весна Павловић 

Служба за здравствену заштиту студе-
ната

др Бисенија Радивојевић     7,20
тимска сестра - Мирјана Стојановић 

Похвале запосленима:

За бригу и одржавање аутомобила дирек-
торка др Бранимирка Свилар похваљује

возаче Данијела Павића и Дејана Марко-
вића, главног теничара СКЛ Пунишу
Брајковића. Бранислава Стевановића за из-
раду електронске форме лабораторијских,
интерних и специјалистичких интернистич-
ких упута. 
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АЕРОДРОМ 38 38
Здр.бр. 1 37 38
ЧУМИЋ 31 32
Здр.бр. 2 29 30

ЛУЖНИЦЕ  36 36
Здр. бр 3 33 33
ГРБИЦЕ  11 11

ИЛИЋЕВО   29 29
Г.ЈАРУШИЦЕ 31 31

РЕСНИК 28 28
УГЉАРЕВАЦ 10 10
Г.КОМАРИЦЕ 08 08

СТРАГАРИ 24 24
Д.КОМАРИЦЕ 16 16

Здр. бр.5 32 32
БРЕСНИЦА 40 40
Г.САБАНТА 30 30
В.ПЧЕЛИЦЕ 24 24
СТАНОВО 38 39

ЕРДЕЧ 29 30
ГРОШНИЦА 31 31

ДРАГОБРАЋА 37 37
Здр.бр.4 Центар 29 29

ПОСЕТЕ   УСЛУГЕ

Просек посете/ услуге за период  I - IV
2013.год Служба за здравствену заштиту

одраслог становништва 



За  допринос и ангажовање у обезбеђивању донација : др Јасмина Ивошевић за донацију
пода у картотеци у централном пункту Службе за здравствену заштиту деце пред-

школског узраста, др Јелена Чоловић и др Надежда Радомировић за донацију венецијанера
за централни пункт Службе за здравствену заштиту школске деце, др Весна Ранђеловић
за донацију кречења Здр. амбуланте бр.2. др Гордана Дамњановић за донацију инхалатора
за одељење пнеумофтизиологије.  За допринос и ангажовање  у кречењу амб. Илићево мс
Весна Пантовић, сви запослени у амбуланти Страгари чијим ангажовањем је амбулатна
окречена као и запослени у амб. В.Пчелице, која је такође окречена. Похвале су дате и
свим мајсторима Дома здравља који су учествовали у радовима на адаптацији и  кречењу
здравствених објеката.   

Информативни билтен Дома здравља Крагујевац «Срце» објављује се квартално са свим важним
информацијама о раду Дома здравља Крагујевац, у циљу што боље информисаности запослених 

Уређује: др Гордана Дамњановић ПР Дома здравља, спец.менаџмента у здравству
Рецензија: директорка др Бранимирка Свилар

Електронска и графичка обрада: Бранислав Стевановић
Сарадници: мс Мира Јовановић

Крагујевац   
Јуни 2013.год                                                                 
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