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Директорка Дома здравља Крагујевац, др Бранимирка Свилар

Реч директорке: Најављено спровођење поступака јавних набавки за лекове, са-
нитетско потрошни материјал и медицинску опрему је споведено у овом квар-

талу, тако да се очекује нормализација снабдевања  и несметано функционисање до
краја године. Уговор са Фондом РФЗО-а је анкесиран и Дому здравља Крагујевац
су повећана финансијска средства за 3,5 милиона динира  за медицински, санитетски
и потрошни материјал, а 1,6 милиона динара за остале материјалне трошкове, па се
самим тим очекује и боља снабдевеност. У мају 2013.год је ступио на снагу нови
Закон о правима пацијената, који садржи 15 права пацијената али и њихове обавезе,
тако да ће сви запослени бити информисани а пацијенти упознати преко видно ис-
такнутих обавештења у чекаоницама. Ненајављени обиласци руководства органи-
зационим јединицама су споведени у Здр. станици бр.4, Централном пункту Службе
за здравствену заштиту жена, Здр.станици бр.3 и Огранку Бресница и са овим не-
најављеним обиласцима ће бити настављено и у наредном периоду. Посебно истичем
као пример добре праксе начин и организацију тимског рада у Огранку Бресница у
општој медицини где се приликом посете хроничних пацијената изабраном лекару
у преко 80% случајева заказује наредни преглед. Ненајављену посету Здр.станици
бр.5 је обавила и министарка здравља проф.др Славица Ђукић Дејановић, како би
се лично уверила у задовољство корисника пружањем здравствених услуга. Запос-
лени су упознати са новим законским прописима, формирањем институције Савет-
ника права пацијената при локалној самоуправи од 1.децембра 2013.год као и
финансијским санкцијама за запосленог, руководиоца и установу, тако да очекујем
да наши запослени буду посвећени свом раду као до сада и да у наредном периоду
буде што мање незадовољства и пријава од стране пацијената. 

Иза нас је период у коме смо имали одређених потешкоћа, али захваљујући вели-
ком разумевању, подршци и надам се доброј информисаности наших запослених,

тај  период је сада иза нас, тако да крај године и улазак у наредну годину очекујемо
без икакавих дуговања са отварањем могућности за боље планирање и  коришћење
опредељених средстава од стране РФЗО-а и сопствених средстава.    
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Билтен Срце број 3
АКТИВНОСТИ У JУЛУ 2013. ГОДИНЕ

Током месеца јула су извршене припреме и спроведени поступци јавних набавки у
складу са законском регулативом, обзиром да је већина претходних уговора  склопље-

них на годину дана истицала у јулу или августу. Спроведен је поступак јавне набавке мале
вредности за средства за хигијену и склопљен уговор са ТКР „Фокс“ из Крушевца. За кан-
целаријски материјал уговор је склопљен са фирмом „Ком тек“ из Крагујевца. Сервиси-
рање  и поправка рачунарске опреме, штампача и одржавање телекомуникационих
централа су након поступка јавне набавке малих вредности додељени фирми „Рибон“ а
одржавање телекомуникационих централа „Телетехници плус“. Припремљена је конкусна
документација за поступак јавне набавке мале вредности за лекове и санитетско потрошни
материјал.У складу са измењеном законском регулативом сви спроведени поступци и уго-
вори су склопљени до 31. августа а у наредној 2014.год планиране су централизоване јавне
набавке од стране РФЗО-а. Ради бољег функционисања и комуникације проширен је по-
стојећи мобилни телефонски пакет са још 10 телефонских картица у мрежи намењених
шефовима специјалистичко консулатативне службе.   

Захваљујући доброј дугогодишњој сарадњи са фармацеутском кућом Адок Дом здравља
је добио донацију апарата за мерење шећера у крви и трчица за одређивање шећера у

крви. Донација је намењена побољшању здравствених услуга пацијентима који болују од
шећерне болести, у циљу спречавања настанка компликација и као подршка здравственом
систему.  

Руководству Дома здравља је достављен шестомесечни извештај шефа возног парка
Бранислава Стевановића о стању возног парка, потрошњи горива и пређеној километ-

ражи по возилу. Возни парк Дома здравља има 35 аутомобила, чија је просечна старост
11,4 године а просечно пређена километража по возилу је 125.000 километара па је стога
неопходно предузети све мере за поштовање процедура сервисирања и одржавања у циљу
што бољег очувања возног парка.

На седници Надзорног одбора Дома здравља одржаној 2.јула  дневни ред је био при-
хватање Првог ребаланса финансијског плана и Првог ребаланса плана јавних на-

бавки. 

Техничка служба Дома здравља је током месеца
јула и поред високих дневних температура

обављала послове текућег одржавања, замене не-
онских сијалица, поправке водоводних инстала-
ција, кречење. Руководство Дома здравља је
наложило да се реши проблем вишегодишњег плав-
љења и изливања у подрумским просторијама у
Огранку Станово и да се ЈКП Водоводу упути за-
хтев за санацију и уградњу амфибије. У Здр. ста-
ници бр.2 су измештена врата са лабораторије и
извршене припреме за адаптацију и прилагођавање
простора тимском раду. Захваљујући донацији коју
је обезбедила шефица др Весна Ранђеловић просто-
рије су окречене, шалтер простор адаптиран у интернистичку ординацију а тимски рад
организован као у Здр.станици бр.4.  

Руковоство Дома здравља је одржало радни састанак са главним техничаром Службе
кућног лечења Пунишом Брајковић у циљу унапређења безбедности возила које ова

служба користи. Договорено је да се 13 аутомобила у служби задужи по екипама, тако
што ће по две или три екипе имати тачно задужен аутомобил за који ће одговарати и по-
штовати све уведене процедуре. На овај начин ће се боље водити рачуна о стању аутомо-
била и допринети  безбедности запослених.

Ванредни састанак руководства Дома здравља са правницима је одржан 8.јула поводом
реализације додељених специјализација и разматрања дописа Министарства здравља



о ближим упутствима и инструкцијама приликом доделе специјализација и упућивања
лекара на исте. Инструкције Министарства здравља су да је потребно сачекати званичну
сагласност и испоштовати временски рок од 90 дана, због евентуалних приговора и жалби.
На састанку је дата информација од РФЗО-а да је по основу дуговања из претходног пе-
риода од 8 милиона динара, преостало још дуговање у износу од 1,788.000 и да је тај дуг
распоређен у 10 једнаких полумесечних рата. Захваљујући уведеној рационализацији на
свим нивоима, Дом здравља је успео да измири највећи део дуговања према РФЗО-у.

Удиректоријуму Дома здравља у Станову 8.јула је одржан састанак руководства са
представницима Паркинг сервиса и представником локалне самоуправе ради реша-

вања проблема паркинга и прилаза Огранку Станово. Представници Паркинг сервиса су
предложили два могућа решења: изградњу кружног тока или постављање специјалних
покретних стубића. Предложена решења треба да допринесу регулацији саобраћаја испред
Огранка Станово у циљу безбедног прилаза амбулантним возилима и пацијентима и реше
вишегодишњи проблем пролазног пута.

Директорка Дом здравља др Бранимирка Свилар
је присуствовала 9.јула додели уговора о раду

младим лекарима од стране Министарства здравља.
Кроз пројекат „Млади лекари као подршка здрав-
ственим активностима у заједници“ Министарство
здравља је радно ангажовало на шест месеци шест
младих лекара са просечном оценом изнад девет. За
Дом здравља Крагујевац на унапређењу превентив-
них активности су ангжовани: др Светлана Јовичић,
др Далибор Стојић, др Татјана Стошић, др Славица
Милић, др Неда Арсенијевић и др Младен Игњато-
вић. Циљ овог пројекта је подршка у спровођењу

Националних програма скрининга и програма превенције кардиоваскуларних болести,
дијабетес мелитуса и депресије. 

Заменик директора др Славомир Петровић је као члан Републичке радне групе за уна-
пређење и очување здравља старих, присутвовао  9.јула састанку у Институту за јавно

здравље „др Милан Јовановић - Батут“. Повод састанка је био предлог за израду Нацио-
налног програма за унапређење и очување здравља старих. Он је указао на неопходност
интегративног приступа сектора здравства и социјалне политике у пружању услуга ста-
рима, као и укључивање локалне самоуправе, илуструјући то примером добре праксе Дома
здравља Крагујевац.  

На стручном колегијуму Дома здравља одржаном 10.јула директорка др Бранимирка
Свилар и заменик директора др Славомир Петровић су присутне чланове колегијума

известили о текућој проблематици. Свим члановима колегијума је подељен по примерак
Информативног билтена „Срце“ за други квартал. Др Нада Миловановић, спец.социјалне
медицине је поднела извештај о спровођењу свих скрининга у Дому здравља и дала ин-
формацију о ужим специјализацијама на примарном нивоу. Заштитник права пацијената,
правник  Нада Ристић је присутне упознала са притужбама и жалбама у првих шест ме-
сеци и најавила промене у законској регулативи везане за права пацијената. ПР Дома
здравља др Гордана Дамњановић је присутне упознала са информацијама везаним за фи-
лијалу РФЗО-а и објављеним капитационим табелама за први квартал 2013.год на основу
којих је просечна оцена за Дом здравља 5,03.      

УДому здравља је 15.јула заседала Комисија за одабир кандидата у оквиру радног ан-
гажовања за 10 спремачица кроз пројекат Националне службе за запошљавање „Уна-

пређење одржавања хигијене и превенција интрахоспиталних инфекција“. Комисија је од
12 пријављених и упућених кандидата изабрала 10 који ће почети са радом од 1.августа у
трајању од шест месеци. Радно ангажовање радника за одржавање хигијене кроз пројекте
Националне службе за запошљавање изузетно значи Дому здравља због недостатка овог
кадра.   
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На предлог шефа одељења ОРЛ др Гордане Ђорђевић, руководство Дома здравља је
прихватило предлог да се током месеца јула измени режим и организација рада. Због

смањеног броја извршиоца услед теже повреде и болести два лекара, са измењеним ре-
жимом рада су упознати Завод за здравствену заштиту радника Застава и КЦ Крагујевац
а изабраним лекарима у Дому здравља је препоручено циљано упућивање пацијената на
специјалистичке прегледе.др Гордана Ђорђевић је обезбедила два радна стола за лекаре,
једну комоду и један инхалатор као донацију за одељење ОРЛ. 

Током месеца јула фирма „Меда фармација“ је донирала за одељење неуропсихијатрије у
специјалистичко консулатативној служби један мањи фрижидер.    

Седница Стручног савета Дома здравља Крагујевац је одржана 17.јула и на њој је дирек-
торка др Бранимирка Свилар поднела извештај о раду са седнице Стручног колегијума а
након тога су разматрани квартални извештаји начелника служби о унутрашњој провери
квалитета стручног рада у складу са Правилником о унутрашњој провери квлитета рада.

Трећа седница Етичког одбора Дома здравља одржана је 18.јула поводом разматрања и
давања сагласности за спровођење епидемиолошког Упитника о учесталости фактора ри-
зика за остеопоротични прелом код постменопаузних жена- Епифракс- Компаније Рош и
давања сагласности проф. др Нели Ђоновић и др Бојану Ђокић за увид у мед. документа-
цију при изради научно истраживачког рада на тему „Фактори и процена ризика за КВБ
код пацијената у примарној здравственој заштити“.

Дом здравља Крагујевац је у периоду од 22.јула до 5.августа изaшао у сусрет Заводу за
здравствену заштиту радника Застава и обављао УЗ дијагностику срца за њихове осигу-
ранике у периоду годишњих одмора, због одсуства лекара. Овакав вид сарадње се показао
као изузетно добар, пре свега због континуитета у пружању здравствене заштите пацијен-
тима и њиховог повећаног задовољства. Сарадња са Заставином амбулантом и Грудним
одељењем КЦ Крагујевац је допринела спровођењу дијагностичке спирометрије за оси-
гуранике Дома здравља Крагујевац у периоду  квара и сервисирања спирометра. 

Захваљујући ангажовању локалне самоуправе, која активно учествује и сарађује са руко-
водством Дома здравља од 22.јула кроз добровољно радно ангажовање до 100 сати  до-
датно је са радом започело 11 спремачица. Овакав начин ангажовања додатног броја
спремачица у великој мери доприноси одржавању хигијене у Дому здравља, јер је тај про-
фил кадра недостајући о чему су више пута упућивани дописи Министарству здравља.  

Дом здравља Кнић и Одељење за заштиту животне средине Кнић су са Домом здравља
Крагујевац склопили уговор о финасирању услужног збрињавања медицинског инфек-
тивног отпада. На тај начин су превазиђени проблеми финасирања ове области и на пре-
поруку дипл.инг Славице Вукосављевић, менаџера за МИО у Дому здравља Крагујевац и
осталим домовима здравља у региону је сугерисан овај начин финасирања од стране ло-
калних самоуправа. Потписивањем тројног уговора између Дома здравља Кнић, Дома
здравља Крагујевац и Одељења за заштиту животне средине Општине Кнић, испуњени
су сви услови за третман МИО у складу са Законом о управљању медицинским отпадом
у Р.Србији.  

Директорка Дома здравља др Бранимирка Свилар
је организовала 29.јула  са својим сарадницима у
директоријуму свечани пријем за младе лекаре
радно ангажоване преко Министарства здравља на
подршци превентивним здравственим активно-
стима у заједници. У реализацији активности и
координацији младим лекарима ће помагати коор-
динатор за клиничке путеве др Наташа Николић,
главна сестра патронаже вмс Јелена Ђукић,  руко-
водилац Превентивног центра прим.др Видосава
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Жубринић и координатор здравствено васпитних активности и шеф одељења плана, ана-
лизе, социјалне медицине са здравственом статистиком и информатиком др Нада Мило-
вановић.  

Ускладу са потписаним уговором о реализацији летње стручне праксе између Града
Крагујевца и Универзитета у Крагујевцу, град се обавезао да у предузећима и уста-

новама чији је оснивач омогући обављање летње стручне праксе студентима завршних
година студија.Током месеца  јула и августа летњу стручну праксу у Дому здравља Кра-

гујевац ће обавити осам апсолвената Медицинског фа-
култета.

Током месеца јула настављено је са активностима
мобилне јединице Превентивног центра и обавља-

њем превентивних прегледа запослених у јавним
предузећима. У оквиру прегледа се обавља мерење те-
лесне тежине, телесне висине, степена ухрањености
са индексом телесне масноће, одређивање шећера у
крви и висине крвног притиска. Приликом попуња-
вања превентивних карти и процене ризика за обоље-
вање спроводи се и скрининг на кардиоваскуларне

болести и дијабетес мелитус. Превентивни прегледи запослених су обављени у дечјој
установи „Нада Наумовић“ за запослене у вртићима Бамби, Полетарац и Цицибан..

Уциљу унапређења квалитета рада и евалуације познавања и примене акредитационих
процедура, координатор за акредитацију др Бисенија Радивојевић и ПР Дома здравља

др Гордана Дамњановић су припремиле анкетни упитник који је прослеђен у  организа-
цине јединице одабране методом случајног узорка. На састанку одржаном са вођама акре-
дитационих тимова др Бисенија Радивојевић је дала смернице за унапређење квалитета
рада, припрему шестомесечних извештаја тимова и документације за редовну годишњу
посету спољних оцењивача Агенције за акредитацију.

Седница УО Дома здравља на којој су присуствовали и чланови НО је одржана 30.јула
и на њој је директорка др Бранимирка поднела извештај о спроведеним активностима

током месеца јула, а заштитник права пацијената Нада Ристић шестомесечни извештај о
приговорима пацијената. На овој седници је усвојен Правилник о раду Стручног тима за
заштиту деце од злостављања и занемаривања у складу са применом Посебног протокола
за заштиту деце од злостављања и заменаривања  Министарства здравља.

АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ 2013. ГОДИНЕ

Дом здравља Крагујевац је доставио ИЗЈЗ-у Крагујевац 1. ав-
густа, према предвиђеном року, извршење Плана рада за

период I / VI 2013. год.  Након интерне анализе и доставе из-
вештајних табела руководству Дома здравља од стране др Наде
Миловановић, спец. социјалне медицине, табеле су прослеђене
Институту за јавно здравље Крагујевац, који доставља своје
мишљење на извршење Плана рада.  Према речима др Наде
Миловановић, спец.социјалне медицине и шефа плана,анализе,
социјалне медицине са мед.статистиком и информатиком, из-
вршења Плана рада су одлична: превентивне посете на нивоу
Дома здравља су 44,08%, куративне посете 51,03%, укупне по-
сете 50,11% а терапијске и дијагностичке 49,91%. Здравствено
васпитање на нивоу Дома здравља је 55,02% што је такође од-
лично као и реализација по фактури, која је изнад половине
опредељених финасијских  средства у односу на потписани
Уговор са  РФЗО-ом. 
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У оквиру пројекта Министарства здравља „Млади лекари као подршка здравственим
активностима у заједници“ шест младих лекара је започело активности на унапређењу

превенције и спровођењу Националних програма скрининга  1.августа. Након додатне
едукације у Превентивном центру, која је медијски пропраћена они су распоређени у ор-
ганизационе јединице службе за здравствену заштиту одраслих – Огранак Станово,
Огранак Аеродром,  Огранак Бресница, Здр.станицу бр.1, Здр. станицу бр.4- Центар и
Здр.станицу бр. 5- Ердоглија.  

Од 1.августа у Дому здравља Крагујевац је радно  ангажован један психолог за потребе
Развојног саветовалишта Дома здравља на период од два месеца до расписивања јав-

ног конкурса, након добијања сагласности за неопходан кадар од стране Министарства
здравља.

Уоквиру програма обављања летње праксе у сарадњи са локалном самоуправом у Дому
здравља Крагујевац, летњу праксу у трајању од два месеца су започела три лекара др

Наташа Никчић, др Наташа Радојевић и др Милијана Шошић. Млади лекари су распоре-
ђени у организационе јединице у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
– Здр.бр.2 Палилуле, Здр.бр.4  Центар и Огранак Станово.

Од 1.августа захваљујући реализацији пројектних активности са Националном службом
запошљавања преко јавних радова за особе са инвалидитетом  у Дому здравља Кра-

гујевац је на рад ангажовано 8 спремачица и 2 административна радника и они су започели
са радом у периоду од шест месеци на унапређењу одржавања хигијене и превенцији ин-
трахоспиталних инфекција.

Са начелником Службе за здравствену заштиту одраслог становништва др Наташом
Николић  руководство Дома здравља је  одржало  радни састанак  ради организације

рада у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у Огранку Станово и при-
падајућим сеоским амбулантама  током летњег периода и периода годишњих одмора. У
циљу повећања задовољства пацијената и превенције притужби у периоду када је смањен
број лекара, организован је рад са по два дана у поподневној и три дана недељно у пре-
подневној смени. Предложена је и могућност да се у договору са шефом Огранка Станово
а према захтевима пацијената рад у сеоским амбулантама може организовати једне недеље
у преподневној смени а наредне у поподневној.

Директорка Дома здравља Крагујевац  др Бранимирка Свилар је присуствовала 2. ав-
густа радном састанку у НВО „Оаза сигурности“ поводом евалуације пројектних ак-

тивности, као члан Одбора за праћење и спровођење активности на пројекту „Унапређење
заштите жртава насиља у породици кроз успостављање система за мониторинг и евалуа-
цију међусекторске сарадње“.

Са НВО „Оазом сигурности “ је потписан Уговор о преузимању теренског возила Опел
Виваро, након успешног завршетка трогодишњег пројекта „Подршка превенцији рака

код жена на сеоском подручју Града Крагујевац“. Према потписаном уговору возило и
медицинска опрема, који су коришћени током трајања пројекта, након завршетка пројект-
них активности су прешли у власништво Дома здравља.

Поводом оснивања Саветовалишта за ментално
здравље директорка Дома здравља др Бранимирка

Свилар је одржала радни састанак са др Сузаном Пе-
ровић, специјалистом психијатрије и др Надом Мило-
вановић, специјалистом социјалне медицине у вези са
законском регулативом и дефинисаним кадром. Др
Гордана Дамњановић је упознала  руководство са
представљеним новим пројектним активностима Ми-
нистарства здравља и Министарства рада, запошља-
вања и социјалне политике  „Отворени загрљај“, које
финасира ЕУ а везани су за Унапређење положаја ко-
рисника резиденцијалних установа за особе са инте-
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лектуалним и менталним потешкоћама кроз стварање услова за њихово укључивање у
друштво и локалну заједницу.  Конкурс за подношење предлога пројеката је отворен до
31.октобра 2013.год. 

Дом здравља Крагујевац се обратио Одељењу здравствене инспекције за Шумадијски
округ у Крагујевацу  5.августа ради добијања мишљења о испуњености услова за

обављање здравствене делатности на примарном нивоу и исто прибавио. За ово мишљење
је уплаћена надокнада у износу од 38.000 а само мишљење је неопходно као предуслов за
спровођење јавних набавки, у складу с законском регулативом, ради пријава установе на
јавне позиве за обављање периодичних лекарских прегледа.

Захваљујући ангажовању руководства Дома здравља Крагујевац, разумевању и сарадњи
са локалном самоуправом  набављено је средствима локалне самоуправе 10 нових рачу-

нара за потребе тимског рада у реновираним и тимском раду прилагођеним Здравственим
станицама бр.3- Пивара и бр. 2 – Палилуле. Овај број нових рачунара не задовољава по-
требе тимског рада у Дому  здравља, обзиром да су компјутери и штампачи дотрајали,
тако да ће руковдство и у наредном периоду улагати напоре за занављање ове опреме.

Током месеца августа су спроведене јавне набавке уз поштовање свих законских од-
редби за период  септембар – децембар 2013.год након истека претходних једногодиш-

њих уговора а  у складу са изменама РФЗО-а и увођењем централизованих јавних набавки
од 01.01.2014.год.  

Промењен је начин и организација рада ОГТТ теста за труднице и уместо централизо-
ваног рада на једном пункту  предложено је да се у сваком пункту гинекологије, где

постоје  лабораторије,  ради ОГТТ тест у присуству изабраног гинеколога,  водећи рачуна
да се труднице не мешају са болесном популацијом. Договор о измењеној организацији
спровођења теста оптерећења глукозом трудницама, постигнут је са начелником гинеко-
логије др Ивицом Магдић, у циљу веће безбедности, боље доступности и растерећења
централног пункта ове службе.

Са представницима МЗ Илићево, председником и одборником Фуртула Сашом дирек-
торка др Бранимирка Свилар је одржала радни састанак поводом захтева да амбуланта

ради у две смене. Након детаљне и аргументоване анализе рада  амбуланте Илићево и из-
лагања директорке, представници  МЗ Илићево, су били веома задовољни и одустали од
свог захтева. У овој амбуланти има  само 1500 здравствених картона, што није довољно
ни за једног лекара и не обезбеђује му добру капитациону оцену,  јер је просек на нивоу
Дома здравља преко 1800 осигураника а у овој амбуланти  је већ излазећи  у  сусрет по-
требама запослених организован рад два пута недељно у поподневној смени.

На захтев новинара Јаворке Станојевић из недељника  „КГ новине“ организован  је ин-
тервју са директорком др Бранимирком Свилар о капитацији. Током припрема за ре-

довни месечни стручни колегијум урађена је детаљна анализа капитационих оцена
изабраних лекара, тако да је у  интервјуу  др Бранимирка Свилар истакла  да је са просеч-
ном  оценом  5,03 Дом здравља Крагујевац  у око 45% установа које су оцењене изнад 5,
да ниједна установа нема оцену која је виша од 5,6 и да је капитација на почетку, тако да
се види колико и шта лекар ради, али не и „како ради“, што је циљ квалитета. Најбољу
просечну оцену на нивоу области имају  педијатри  и то за предшколски  узраст 5,82 па
педијатри за школски узраст 5,48, избрани лекари гинеколози 5,16, док је за лекаре у оп-
штој медицини просечна оцена 4,96. 

Тендер за одржавање и поправку комјутерске опреме, штампача и одржавање телефон-
ских централа је завршен 12. августа. Комисија за одабир  најповољнијих  понуђача

је по критеријуму економски најповољније понуде уговоре доделила фирмама „Рибон“ и
„Телетехника плус “.

Поводом обележавања Међународног дана младих 12.августа Градска организација
Црвеног крста је организовала у својим просторијама акцију добровољног давања

крви  као одговор на апеловање Центра за трансфузиологију КЦ Крагујевац због смањених
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залиха ове драгоцене течности у летњем периоду.
Апел је упућен свим установама и добровољним да-
ваоцима крви а из Дома здравља Крагујевац акцији су
се одазвали и дали крв мс Милана Јовичић и мт
Милош Алексић.   

Уоквиру припреме за стручни колегијум извршена
је анализа сопствених прихода из спортске меди-

цине и медицине рада за период од јануара до јула
2013.год. Утврђено је  да  на месечном нивоу  оде-
љење спортске медицине просечно приходује око
398.996,30 динара а медицина спорта 771.782,67. Ови

приходи су обезбеђивали добро функционисање и финасирање још 12 преосталих неуго-
ворених радника, чији је број знатно смањен током 2013.год. као и враћање дуговања из
2011.год РФЗО-у у укупном износу од 8 милиона динара.

Стручни колегијум Дома здравља је одржан 16. августа и на њему су дате  детаљне ин-
формације о текућем раду  од стране руководства начелницима служби. Чланове

Стручног колегијума је директорка др Бранимирка Свилар упознала са тренутним спро-
вођењем свих тендера и очекивањем веома брзе нормализације  снабдевања са лековима
и потрошним санитетским материјалом. Током овог периода  је био повећан број захтева
за рефундацијама, нарочито нискомолекуларне антикоагулантне терапије, па су дате пре-
поруке  у складу са договором са РФЗО-ом да се уместо дупло скупљег клексана преписује
фраксипарин.  Урађена је детаљна анализа оправданости лабораторијских анализа спро-
вођењем  унутрашњег надзора и увидом у здравствене картоне у циљу рационализације
потрошње. Дневни ред Стручног колегијума је садржао и извештај о извршењу Плана
рада за првих шест месеци и информације  везане  за  поштовање процедура о раду према
смерницама и инструкцијама Филијале  РФЗО-а .

Услед нестанка струје и поновног укључења, дошло је до екцесне ситуације и искакања
осигурача у УЗ кабинету на новом Колор доплер апарату, тако да су предузете мере

за заштиту апарата стављањем такозваног упс-а.  Након ове екцесне ситуације, руковод-
ство Дома здравља је разматрало обезбеђивање свих УЗ апарата а у договору са начелни-
ком Службе за здравствену заштиту жена, др Ивицом Магдић планирана је набавка новог
УЗ апарата за централни пункт службе у наредној години, јер је постојећи дотрајао и има
лошију резолуцију.

Током месеца августа у Органку Бресница у простору где је смештена Архива Дома
здравља извршена је адаптација и уграђена су нова врата ради бољег функционисања.

Набавка нових врата и уградња су извршени захваљујући сопственим  средствима  Дома
здравља и ангажовању мајстора техничке службе. 

Руководство Дома здравља је одржало 19.августа радни састанак са економско фина-
сијском оперативом и службеником за јавне набавке поводом детаљне анализе и при-

преме материјала за седницу УО Дома здравља и предлога  другог ребаланса финансијсог
Плана и другог ребаланса Плана јавних набавки.

Директорка Дома здравља др Бранимирка Свилар је по други пут позвала стручне
службе ЈКП Водовод и канализација у вези постављања амфибије - „жабе“ у Огранку

Станово као превенције изливања приликом  поплава и представнике Паркинг сервиса
ради проналажења решења за прилазни пут Огранку Станово. 

Са Домом здравља Топола је постигнут договор поводом дуговања у износу од
347.000,00 динара пре истека трогодишњег рока 31.августа  и потписан уговор за из-

миривање дуга за третман инфективног медицинског отпада на 36 једнаких рата које ће
Дом здравља Топола уплаћивати у двомесечним  ратама, односно на 15 дана. 

Руководство Дома здравља се на радном састанку са правном службом 23. Августа де-
таљно упознало са предлогом за спровођење постклиничке студије у којој би учество-
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вали лекари Дома здравља. Припремљен је материјал за седницу Етичког одбора која је
одржана и на којој је дата сагласност за спровођење постклиничке студије под називом
„Ефикасност и безбедност примене bipreza ( bisoprolol) у лечењу хипертензије првог сте-
пена“. Ова студија ће се спроводити у трајању од три месеца, обухватиће 60 испитаника,
које ће водити 20 изабраних лекара, а главни истраживач је др Марина Цветановић, ин-
терниста. Спонзор овог истраживања је фармацеутска кућа Алкалоид.  

Др Славомир Петровић, заменик директора Дома здравља је присуствовао састанку у
Скупштини града поводом регулисања и припреме процедура за прихватање и збри-

њавање пацијената код уједа од паса луталица. Састанак је организован на иницијативу
локалне самоуправе  са представницима Зоо хигијене, Дома здравља Крагујевац, ИЗЈЗ-а
Крагујевац и правосуђа.  Договорена је израда заједничке процедуре којом би се дефини-
сале обавезе здравства, комуналне полиције и правосуђа  приликом   захтева  пацијената
за накнаду штете од уједа паса луталица.

На седници УО Дома здравља, одржаној 28.августа разматран је и усвојен извештај о
пословању Дома здравља Крагујевац за период  I - VI 2013.год. Разматрани  су и ус-

војени  Други ребаланс  финансијског Плана за 2013.год и Плана јавних набавки и усвојен
Правилник о буџетском рачуноводству.  

Упросторијама Градске организације Црвеног
крста организован је састанак локалне мреже за

превенцију трговине људима. Пројекат НВО Атина
„Локалне заједнице у борби против трговине људима“
се спроводи у седам градова у Републици Србији у
циљу формирања локалних мрежа подршке за превен-
цију и заштиту жртава трговине људима. Након фор-
мирања локалне мреже планиране су промотивне
активности, едукација професионалаца и  интерсек-
торска сарадња на подизању свести и превенцији
трговине људима.

Седница Стручног савета Дома здравља је одржана 29.августа и дневни ред ове седнице
је била капитација и капитационе оцене изабраних лекара. др Славимир Петровић,

заменик директора је упознао Стручни савет Дома здравља са анализом капитационих
оцена за други квартал 2013.год и капитационом оценом Дома здравља 4,99. Проблеми
везани за боље капитационе оцене представљају рад лекара на сеоском подручју где је
мали број осигураника, лекари почетници и замена изабраног лекара. Дом здравља је за-
хваљујући прерасподели радног времена на две трећине у области опште медицине и јед-
ном трећином у области кућног лечења, омогућио да изабрани лекари у амбуланти у
Страгарима  знатно поправе капитационе оцене. Овом прерасподелом је омогућена и до-
ступнија здравствена заштита и веће задовољство старијих, болесних и тешко покретних
пацијентима, којима изабрани лекар сада долази у кућну посету.    

АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ

Филијала РФЗО-а Крагујевац је доставила инструкције Дому здравља Крагујевац о из-
менама  начина планирања финасијских потреба и припреми Пројекције финаси-

сијског плана за период 2014.-2016.године. Нови начин
планирања потреба на трогодишњем нивоу треба да
обезбеди ефикасније и рационалније  функционисање
здравственог система према реалним потребама.

Ускладу са одредбама Закона о удружењима
(Сл.гл.РС бр.51/09), Скупштина «Удружења инфор-

матичара у здравству Србије» на оснивачкој скупштини
одржаној у априлу 2013.год је усвојила Статут Удру-
жења информатичара у здравству Србије. Према
речима информатичара Дома здравља Крагујевац
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Дејана Стевановића, који је од 1.септембра изабран за окружног координатора Удружења
за  Шумадијски округ, циљеви и активности овог Удружења су усмерени на квалитет
здравствене заштите применом здравствене информатике, унапређење статуса информа-
тичара у здравству,  стратешки рад на развоју и унапређењу информационих система и
оспособљавању кадра на пољу информатике. Веома важни циљеви су и промоција ин-
форматике, успостављање сарадње са релевантним академским, професионалним и
државним институцијама, развој и унапређење механизама за размену знања, информација
и добре праксе у систему здравствене заштите, пре свега компетентношћу, професиона-
лизмом и принципом етичких вредности.   

На редовном радном састанку са правном службом Дома зравља, који је одржан 5.сеп-
тембра руководство Дома здравља и правници су дискутовали о вођењу и архивирању

правне документације. Сви правни процеси и поступци поседују велику документацију,
која се и у одсуству правника, који води поступак мора адекватно архивирати и бити до-
ступна, ради спровођења контроле, према процедури. 

Поводом реализације пројектних активности Мини-
старства здравља у оквиру пројекта ДИЛС, Дом

здравља Крагујевац је посетила 9.септембра др Оливера
Јовановић, консултант за унапређење квалитета на
пројекту ДИЛС и тим лидер за клиничке путеве. Кроз
пројекат „Млади лекари као подршка здравственим ак-
тивностима у заједници“ у Дому здравља је радно ан-
гажовано 6 младих
лекара са просечном
оценом на студијама
изнад 9, који су

укључени у превентивни рад, спровођење Националних
скрининга и имплементацију клиничких путева. Др
Оливера Јовановић је похвалила ангажовање младих
лекара и заједно са руководством Дома здравља обишла
Здр. станицу бр.2 Палилуле, која је адаптирана и
Здр.станицу бр.4 Центар, која је наменски изграђена за
тимски рад.

На предлог директорке др Бранимирке Свилар и заменика директора др Славомира
Петровића одржан је 11.септембра састанак руководства са главним и одговорним

техничарима свих служби у Дому здравља. Ово је новина у раду и овакви састанци ће се
одржавати једном месечно, сваке прве среде у месецу у циљу боље организације и функ-
ционисања свих служби, као и давања смерница за квалитетнији и ефективнији рад.        

Током званичне посете Крагујевцу ради отварања ам-
буланте медицине рада у фабрици ФИАТ, мини-

старка здравља у Влади Р.Србије проф. др Славица
Ђукић Дејановић је обавила ненајављену посету Дому
здравља – Здр.станици.бр 5 у Ердоглији, како би се
лично уверила у кавлитет пружања здравствене заштите
и задовољство пацијената пружањем услуга. Том при-
ликом је разговарала
са пацијентима, који
су изразили своје за-
довољство и запос-
ленима у општој

медицини и Студентској поликлиници. Након ове не-
најављене посете министарке здравља, директорки
Дома здравља др Бранимирки Свилар су из Мини-
старства здравља упућене речи похвале и захвалности
за срдачан пријем и дочек проф.др Славице Ђукић
Дејановић од стране запослених. 
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Шеф набавне службе, дипл.ецц Биљана Мили-
војевић је 12.септембра доставила руководству

Дома здравља извештај  о стању набавки. Након потпи-
сивања уговора са добављачима, снабдевање се норма-
лизује и Дому здравља Крагујевац се достављају
дефицитарни лекови и санитетско потрошни материјал,
тако да се након кризног летњег периода ситуација ста-
билизује. У току су припреме конкурсне документације
и за набавку спирометра за одељење пнеумофтизиоло-
гије и центрифуге за лабораторијску дијагностику из
средстава амортизације, истакла је Биљана Мили-
војевић. Што се тиче расподеле набавки дате су смернице за боље дефинисање количина
према стварним потребама организационих јединица а у наредном периоду се планира
боља централизована дистрибуција и достава из централног магацина до амбуланти.

Поводом гостовања министарке здравља проф.др
Славице Ђукић Дејановић, у Националном днев-

нику РТС-а на тему капитације, новинарки РТС Не-
венки Ђелић интервју је дала и директорка др
Бранимирка Свилар и прим. др Милијана Петровић.
Као припрема за овај интервју, урађена је анализа капи-
тационих оцена свих ИЛ, а директорка др Бранимирка
Свилар је истакла да се из капитационих оцена види ко-
лико и шта се ради, али не и како, односно да се не вред-
нује квалитет. У свом интервјуу министарка здравља
проф.др Славица Ђукић Дејановић је такође сматрала

да се квалитет не вреднује на прави начин и најавила измене у капитационој формули и
вредновању квалитета.      

Уоквиру пројекта Министрства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном
нивоу “ – ДИЛС руководилац пројекта др Татјана Бајић је предложила да Дом здравља

Крагујевац буде носилац акредитованг програма КМЕ на тему унапређења комуникације
између здравствених радника/сараданика и пацијената. Дом здравља је прихватио овај
предлог, а сви заинетресовани запослени ће бити у могућности да се бесплатно едукују и
добију лиценцне бодове. Акредитовани програм би спроводили предавачи са Медицин-
ског факултета, Дома здравља и министарка здравља проф.др Славица Ђукић Дејановић.  

Састанак руководства Дома здравља са правницима је одржан 13.септембра и на њему
је заштитник права пацијената у Дому здравља Нада Ристић поднела извештај о при-

говорима и жалбама пацијената на нељубазност и замену изабраног лекара. На састанку
је договорено да се још једном запосленима достави допис о замени изабраног лекара и
дужини чекања на заказани преглед у складу са законском регулативом. Од стране руко-
водства Дома здравља су предложене и донете процедуре о начину комуникације здрав-
ствених радника са пацијентима, ношењу идентификационих картица и набавци и
контроли антишок терапије.

Успецијалистичко консулатативној служби Дома здравља спроведен је редовни надзор
над квалитетом рада 17.септембра у одељењу офталмологије од стране надзорника

Министарства здравља. Приликом спровођења овог надзора није било већих неправил-
ности, а ова посета је уследила непосредно након натписа у недељнику КГ новине и текста
новинара М.Обреновић. У тексту се наводи незадовољство и  приговори пацијенткиње
радом овог одељења, због добијања херпес зостера у пределу ока.  Руководство Дома
здравља Крагујевац је упутило демант, јер здравствена струка није консултована, нити је
медицински могуће приликом ширења зеница добити ову болест. Недељник КГ новине
је објавио овај демант у свом наредном броју а начелник специјалистичко-консултативне
службе др Љиљана Дугић је најавила упућивање дописа Лекарској комори због наруша-
вања угледа Дома здравља као акредитоване установе.  
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За лекаре Огранка Станово  је организован у оквиру
КМЕ акредитовани стручни састанак 17.септембра

на тему бронхијалне астме. Предавање о дијагностици
и лечењу бронхијалне астме је одржала др мед. сци
Владана Милошковић, пнеумофтизиолог.

УДому здравља Крагујевац је 18.септембра одржан
састанак координатора за акредитацију др Бисеније

Радивојевић са вођама тимова за акредитацију на коме
су презентовани резултати о спроведеном анкетирању
запослених о познавању и примени акредитационих
процедура и дате смернице за припрему документације
ради редовне годишње посете спољних оцењивача АЗУС-а. Према резултатима анкете
више од 94% запослених је упознато и примењује процедуре у раду али преко 50% запос-
лених сматра да је превелики број процедура у примени. Са процедуром за пријаву неже-
љеног догађаја је тачно упознато 81,29% запослених а 84.17% запослених сматра да су
процедуре допринеле унапређењу квалитета рада. Редовна посета спољних оцењивача
АЗУС-а се очекује у новембру.

Стручни колегијум Дома здравља је одржан 18.септембра и на њему су дате начелни-
цима служби од стране руководства информације о раду, промотивним активностима

за скрининг на карцином грлића материце, сповођење скрининга на карцином дојке и де-
белог црева, информације везане за е- фактурисање и извештај о раду специјалистичко
консултативне службе.

На редовном радном састанку руководства Дома здравља са правном службом одржа-
ном 19.септембра договорена је припрема конкурсне документације за расписивање

Конкурса за пријем у радни однос стручних сарадника на основу дате сагласности Ми-
нистарства здравља. Конкурс за пријем у радни однос једног психолога и једног педагога
за рад у Развојном саветовалишту и једног психолога и једног социјалног радника за рад
у Саветовалишту за ментално здравље ће бити припремљен до краја септембра и јавно
објављен на сајту Министарства здравља и Дома здравља и у информатору Националне
службе запошљавања.

Након завршене специјализације из области РТГ Дијагностике, Дом здравља Крагујевац
је добио још једног специјалисту радиологије др Ану Сантрач. Од сада ће у овој

служби радити три лекара специјалисте радиологије што ће допринети бољој и бржој
дијагностици а др Ана Сантрач ће одмах кренути и на доедукацију за мамографију.

Уорганизацији Еуросфере у Београду је одржан едукативни семинар 24.септембра на
коме је представљен нови Закон о правима пацијената и најављено увођење Саветника

пацијената при локалним самоуправама почев од 1. децембра 2013.год. Законску регула-
тиву прате и новчане санкције за запослене, руководиоце и установе, уколико се усвоје
притужбе пацијената.  Овом семинару су присуствовале из Дома здравља директорка др
Бранимирка Свилар и заштитник права пацијената у Дому здравља Нада Ристић.

Директорка Дома здравља др Бранимирка Свилар је 24. септебра са главном сестром
Дома здравља вмс Љубицом Радовановић и главном сестром опште медицине Ната-

шом Милојевић обавила ненајављене посете организационим јединицама. Приликом не-
најављеног обиласка Здр. станице бр.4 Центар, Здр.станице бр.3, централног пункта
службе за здравствену заштиту жена и Огранка Бресница запослени су упознати са изме-
нама Закона о правима пацијената и новчаним санкцијама у случају усвојених притужби
од стране саветника права пацијената при локалној самоуправи. Приликом ове посете ди-
ректорка др Бранимирка Свилар се лично уверила у добру организацију рада, тимски рад
и заказивање поновних прегледа хроничним пацијентима у општој медицини у Огранку
Бресница. За више од 80% осигураника поновни преглед се заказује одмах па је за овај
пример добре праксе похваљена шефица др Сања Којић и сви запослени. 
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УИЗЈЗ Крагујевац је одржан 25.септембра интерни састанак на коме су присуствовали
директори КЦ Крагујевац, Завода за хитну медицинску помоћ, Завода за здравствену

заштиту радника застава, Завода за стоматологију, Дома здравља Крагујевац. Договори и
закључци са овог састанка ће бити упућени Министарству здравља и дата је сугестија да
се овакви састанци на локалном нивоу у проширеном саставу са руководиоцима установа
из Региона одржавају једном у два месеца. 

Конференција за медије поводом обележавања
Св.дана срца 29.септембра је одржана у ИЗЈЗ Кра-

гујевац 24.септембра и на њој су учествовали представ-
ници КЦ Крагујевац, ИЗЈЗ Крагујевац, Дома здравља
Крагујевац, Завода за здравствену заштиту радника За-
става, Завода за хитну медицинску помоћ, Завода за сто-
матологију, Апотекарске установе и градске
организације Црвеног крста. Овогодишњи мото кам-
пање „Крените путем здравог срца“ промовише превен-
тивне активности и подизање свести суграђана о
значају превенције фактора ризика као што су пушење,

гојазност и физичка неактивност за настанак болести срца и крвних судова. 

Централна манифестација поводом обележавања
Св.дана срца 2013.год је одржана у Делта парку у

Тржном центру Темпо. Заједничком превентивном ак-
цијом у којој су учествовали представници ИЗЈЗ Кра-
гујевац, Дома здравља Крагујевац- Центра за
превенцију и сарадници промоције здравља, Удружења
за борбу против шећерне болести и активисти градске
организације Црвеног крста скренута је пажња јавности
на значај превенције у контроли фактора ризика. У ак-
цији су учествовали и млади лекари радно ангажовани
на промоцији и превенцији преко Министарства
здравља. и ромски медијатор. Суграђанима су рађени

скрининзи на кардиоваскуларне болести и шећерну болест, у оквиру којих су мерени
крвни притисак и шећер у крви, давани савети лекара и дељен пропагандни материјал.

УИнстуту за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић - Батут“ је одржан 25. Сеп-
тембра едукативни семинар за чланове Стручних тимова за заштиту деце од злостав-

љања и заменаривања. На семинару је представљен софтвер за евидентирање жртава
насиља у породици представницима тринаест здравствених установа које ће учествовати
у фази пилотирања пројекта, међу којима је и Дом здравља Крагујевац. Као чланови
Стручног тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања семинару су присуство-
вале др Јасмина Ивошевић и др Гордана Дамњановић. 

Поводом промоције Националног програма скри-
нинга на карцином грлића материце у Свечаном са-

лону Скупштине града је организована 26.септембра
конференција за медије на којој су говорили начелница
управе за здравство Марија Ђорђевић, координатор
свих скрининга из ИЗЈЗ-а Крагјевац др Гордана Ђорђ-
евић, директорка Дома здравља др Бранимирка Свилар
и др Ивица Магдић, гинеколог, начелник службе за
здравствену заштиту жена и координатор за скрининг
на карцином грлића материце у Дому здравља. На кон-
ференцији за медије су најављене заједничке активно-
сти на промоцији скрининга и унапређењу одазива
жена а локална самоуправа је дала свој пуни допринос и подршку штамањем едукативних
лифлета и промотивног материјала.
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Удиректоријуму Дома здравља у Станову директорка др Бранимирка Свилар је одржала
радни састанак са координатором Саветовалишта за младе др Љиљаном Пирковић,

на коме су договорене даље активности саветовалишног рада и планирана неопходна сред-
ства. Поводом обележавања Св.дана контрацепције у Јутарњем програму РТ Крагујевац
је гостовала др Душица Јанковић Ђорђевић из Саветовалишта за младе, ради упознавања
младих са радом Саветовалишта и значајем едукације о контрацепцији и очувању репро-
дуктивног здравља.

УПешачкој зони код Крста 27.септембра је организо-
вана велика заједничка здравствено промотивна ак-

ција под слоганом „Крагујевчанко, одазови се!“ у циљу
промоције Националног програма скрининга на карци-
ном грлића материце. У акцији су учествовали пред-
ставници локалне самоуправе- Управе за здравство,
ИЗЈЗ Крагујевац и Дома здравља Крагујевац са младим
лекарима радно ангажованим на унапређењу превен-
тиве кроз пројекат Министарства здравља и ромским
медијатором. Том приликом дељен је едукативни мате-
ријал за Националне програме скрининга и апеловано
на суграђанке да се одазову позиву лекара на скрининг

прегледе. Локална самоуправа је подржала ове активности штампањем позивница, лиф-
лета и пропагандног материјала.

Дом здравља Крагујевац је организовао 28.септембра
екстерни  програм КМЕ  „Савремена медикаментна

и интервентна терапија акутног инфаркта миокарда без
СТ елевације“ са реномираним професорима преда-
вачима, специјалистима кардиологије са Војно меди-
цинске академије. Семинар је организован захваљујући
подршци локалне самоуправе у Великој сали скуп-
штине града и захваљујући донацији „Маx  Petrol-a“.

Као подршка спровођењу Националног програма
скрининга на карцином грлића материце 29.сеп-

тебра је организована  промотивна акција са шетњом
подршке од Великог Парка до Спомен парка Шумарице.
По први пут ове године су организоване ове промо-
тивне шетње подршке превенцији рака код жена у 65
земаља широм света.
У овој акцији су уче-
ствовали представ-
ници ИЗЈЗ
Крагујевац, Дома
здравља Крагујевац
са младим лекарима
радно ангажованим

преко Министарства здравља и ромским медијатором,
студенти Медицинског факултета Крагујевац, сугра-
ђанке и представници локалне самоуправе- Управе за
здравство.   

Редовни месечни састанак руководства Дома здравља са представницима сидикалних
организација је одржан 30. септембра и на њему су разматрана актуелна синдикална

питања, а као приоритет су изнете примедбе од стране запослених на снабдевање и рас-
поделу средстава за хигијену. Представнике синдикалних организација је информисала
шефица набавке Биљана Миливојевић,  да се након потписивања уговора са изабраним
добављачима врше испоруке планираних количина средстава за хигијену до краја године
али да ће се извршити боља прерасподела у складу са потребама, као и боља дистрибуција.   
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Уоквиру пројекта НВО „Оаза сигурности“- Унапре-
ђење заштите жртава насиља у породици кроз ус-

постављање система за мониторинг и евалуацију
међусекторске сарадње – 30.септембра је одржан јед-
нодневни семинар у Хотелу Крагујевац на коме су пре-
давачи били  представници удружења Персефона из
Републике Чешке како би представили систем заштите
жртава насиља у породици у земљама ЕУ. Семинару су
из Дома здравља Крагујевац присуствовале др Видо-
сава Жубринић, члан Радне групе за превенцију поро-
дичног насиља и др Гордана Дамњановић, члан

Стручног тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања у Дому здравља и члан
интерсекторског тима за превенцију насиља у породици.

Донације и похвале запосленима: 

Др Весна Ранђеловић, шеф Здр.станице бр.2 се похваљује за ангажовање и донацију 5
кожних столица за четири ординације изабраних лекара и ординацију интернисте од фар-
мацеутске куће Крка и 14 столица за чекаоницу од фармацеутске куће Актавис. 

Приликом ненајављеног обиласка Огранка Бресница др Бранимирка Свилар је похвалила
рад и истакла пример добре праксе  за пријем хроничних пацијената  и заказивање по-
новних прегледа за преко 80% пацијената, самим тим се похваљује и шеф ове организа-
ционе јединице др Сања Којић због добре организације рада.

ПР Министарства здравља Биљана Шуша, пренела је директорки др Бранимирки Свилар
захвалност министарке здравља проф.др Славице Ђукић Дејановић за срдачан дочек и
пријем од стране запослених у Здр.станици бр.5 и Служби за здравствену заштиту студе-
ната приликом ненајављене посете.  Похвала за све запослене у Здр.станици бр.5 и Сту-
дентској! 

Др Гордана Ђорђевић, шеф одељења ОРЛ се похваљује за обезбеђивање донације два
радна стола за лекаре, једне комоде и једног инхалатора. Фирма „Меда фармација“ дони-
рала је одељењу неуропсихијатрије један фрижидер захваљујући ангажовању запослених
којима се упућују похвале.

За успешну и стручно изведену кардио- пулмоналну реанимацију и  спашавање пацијента
Вукомановић Владислава похваљују се др Славица Радосављевић и мс Маријана Буђевац
и Сања Милошевић у Здр.станици бр.4 – Центар.

Дому здравља Крагујевац кроз донацију Max Petrola омогућено је организовање екстерног
курса КМЕ са предавачима са ВМА Београд, за шта је заслужно руководство Дома
здравља а локална самоуправа је Дому здравља на располагање ставила Велику салу Скуп-
штине града. Обезбеђена је и донација компреса за Службу за здравствену заштиту деце
предшколског узраста од донатора гђе Маре Стевановић. Од 1.августа шест младих лекара
радно ангажованих преко Министарства здравља је допринело унапређењу скрининга на
кардиоваскуларне болести, дијабетес и депресију и број ових прегледа је дуплиран уз њи-
хово ангажовање, што је похваљено од стране др Оливере Јовановић, консултанта за уна-
пређење квалитета на пројекту ДИЛС-а.Ови млади лекари су учествовали и у скоро свим
здравствено промотивним активностима и превентивним прегледима са мобилном једи-
ницом Превентивног центра.
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Током овог квартала мобилна јединица Центра за
превенцију Дома здравља, у координацији са
ИЗЈЗ-ом и другим партнерима, организовала је
велики број здравствено васпитних, промотивних
и превентивних активности у заједници. У овим
активностима су учествовали и млади лекари,
радно ангажовани преко Министарства здравља
и ромски медијатор. Посебно су активни били са-
радници на промоцији здравља  са великим
бројем организационих приказа изложби и при-
премом едукативног материјала за обележавање
свих важних дана по Календару здравља и Школа
за психофизичку припрему трудница за порођај.     
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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

Октобар  2013.год
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