


Реч  директорке Дома здравља Крагујевац :

Дом здравља Крагујевац је захваљујући доброј организацији и савршеној
сарадањи и разумевању начелника свих служби и свих запослених, измирио
вишемилионска дуговања из претходног периода  и  2014.год започео као једна од
малобројних јавних установа у Р. Србији, која је позитивно пословала. У
наредном периоду приоритет у  Дому  здравља Крагујевац ће бити унапређење
услова рада на задовољство запослених и корисника, као и набавка медицинске
опреме. Као приоритети планиране су набавке новог УЗ апарата, доста мерних
апарата и инструмената, спирометра и центрифуге и наставак адаптација и
уређења простора ради прилагођавања тимском раду. Савршена сарадња
руководства са начелницима свих служби и запосленима допринела је
спровођењу и ефективној реализацији свих здравствених активности и политици
рационалног пословања. У претходном периоду  поред  ангажовања  руководства
Дома здравља  на обезбеђивању донација, као што је нпр. аутомобил Фиат Пунто
добијен на употребу и коришћење од ФАС-а, посебно су се истакли и начелници
Служби за здравствену заштиту жена и деце, др Ивица Магдић, др Јасмина
Ивошевић и др мед сци Верољуб Кнежевић, који су Дому здравља Крагујевац
обезбедили више донација и то је за сваку похвалу. 

Др Бранимирка Свилар
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Активности у јануару 2014.год.
03.01.2014. год  У директоријуму Дома здравља Крагујевац одржан je радни састанак
директорке др Бранимирке Свилар  и др Наде Миловановић у вези планирања и
припреме Плана специјализација за 2014.год. План специјализација усваја Стручни
савет Дома здравља а затим се доставља на усвајање Управном  одбору Дома здравља.
03.01.2014.год Одржан је радни састанак руководства са члановима Комисије за јавну
набавку софтвера ради припреме тендерске документације и поводом јавне набавке
горива, која није завршена па је дошло до проблема са снадевањем горивом почетком
јануара. Након одржаног радног састанка са члановима економско финасијске
оперативе проблеми са снабдевањем горива су превазиђени. 
06.01.2014.год Одржан је састанак са економско финасијском службом на коме је
дискутовано о питањима интерне контроле и успостављању надзора; регистру
запослених за РФЗО; дате су инструкције да се приликом спровођења  јавних набавки
упућују захтеви за доставу на најмање 5 адреса, а не на три или четири као до тада;
дата је информација да се испорука ФОБТ тестова за спровођење теста за колоректални
скрининг очекује до 1.фебруара. Договорено је да се План јавних набавки, План рада
и Финансијски план припреме до 31. јануара када jе планирана седница Управног
одбора ради усвајања.
08.01.2014.год Руководство Дома здравља је постигло договор са проф. др Александром
Ђукић, ендокринoлогом из КЦ Крагујевац у вези организације рада саветовалишта за
дијабетес. Планирано је да се као пилот пројекат а према инструкцијама Министарства
здравља успостави саветовалишни рад у осам организационих јединица опште
медицине. Као координатор рада свих саветовалишта је именована прим.др Видосава
Жубринић. Планиран је обилазак свих саветовалишта од стране руководства и
одржавање едукативног семинара за лекаре опште медицине и специјалисте интерне
медицине у фебруару.
08.01.2014.год Руководство Дома здравља је одржало радни састанак са
информатичарем Дејаном Стевановић и ПР-ом др Горданом Дамњановић поводом
дописа РФЗО-а о успостављању информационог система РФЗО-а „ЗУС“, који
подразумева посебан програм  у виду сајта у који треба да се унесу све информације
о раду и пословању Дому здравља. 
09.01.2014.год Шеф одељења офталмологије др Гордана Росић је упутила руководству
Дома здравља допис у вези набавки капи атропина за дијагностику, за који се сматра
да је штетан. Допис је прослеђен РФЗО-у као сугестија за измену лекова за
дијагностику, који се налазе на Листи лекова РФЗО-а и који се могу набављати на
примарном нивоу здравствене заштите.
09.01.2014.год Руководство Дома здравља је одржало радни састанак са правном
службом на коме је дата информација од стране службеника за јавне набавке Биљане
Миливојевић да ће фирма Еурека уложити приговор Агенцији за јавне набавке;
договорено је спровођење контроле радног времена; дата је информација у вези
приговора спремачица да нема одговарајућих крпа за мопове; планирана је измена
радног времена за радну заједницу од 7.00 до 15.00 часова у договору са оснивачем.
10.01.2014.год Одржан је радни састанак са главним мед.сестрама/ техничарима, на
коме је разматрана текућа проблематика. Дате су информације о поштовању и контроли
радног времена, уносу података за РИЛ од стране сестара, текућим набавкама и
расподели санитетско потрошног материјала и лекова. 
12.01.2014.год У директоријуму Дома здравља Крагујевац одржан је радни састанак
руководства са новоименованим председником Управног одбора Небојшом
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Букумировићем. На састанку су председнику УО, директорка др Бранимирка Свилар
и заменик директора др Славомир Петровић представили рад установе, организациону
структуру и финасијско пословање, предата му је неопходна документација и Билтен
дома здравља.  
13.01.2014.год Руководство је одржало радни састанак са ЕФС службом, на коме је дата
информација да су потписани обрасци о пословању Дома здравља за период  јули-
децембар 2013.год уз мале корекције са којима ће бити упознат Управни одбор Дома
здравља. Договорено је да се сви извештаји о попису доставе до 29. јануара како би се
књиговодствена документација припремила за седницу Управног одбора. На састанку
је договорено да све поправке компјутера прати информатичар Дејан Стевановић, све
поправке опреме и сервисирање опреме прати Драгана Манасијевић, набавку горива
шеф возног парка, а све остало шеф набавки Биљана Миливојевић. Ове мере контроле
реализације уговора и потрошње су планиране као мере превенције у 2014.год и
уведене како би се пратили сви уговори правовремено. Контрола потрошње и расподеле
лекова  ће се такође спроводити. Контрола извршења и ефикасности поправки мајстора
ће бити праћена према процедури.  Шеф техничке службе  је  такође у обавези да води
евиденцију и руководство извештава  сваког петка о извршеним поправкама.      
15.01.2014.год Руководство Дома здравља је у циљу појашњења поступка за осигурање
имовине и објеката контактирало руководство РФЗО-а и дате су инструкције да се
спроведе поступак са старом осигуравајућом кућом путем листа покрића а према
подацима из 2012.год, пошто подаци за 2013.год још нису завршени а Дирекција РФЗО-
а није спровела централизоване јавне набавке за осигурање како је планирано.
Руководство дома здравља је наложило преиспитивање рачуна за електричну енергију
за амбуланту у Страгарима обзиром да је добијен рачун за децембар 2013.год у износу
од 236.000 динара и упућивање дописа са приговором Електрошумадији. Повећана
потрошња електричне енергије у овој амбуланти у зимским може бити од стране
Апотекарске установе и стоматологије због коришћења ТА пећи, а Филијала РФЗО-а
пребацује средства за утрошке Дому здравља јер струја није раздвојена. 
16.01.2014.год На састанку руководства Дома здравља са Драганом Манасијевић
дискутовано је о баждарењу медицинске опреме и дате су смернице да се опрема треба
баждарити у складу са прописима једном годишње.
16.01.2014.год У емисији РТК „Стање ствари“ гостовала је директорка Дома здравља
др Бранимирка Свилар са директором ЗХМП-а др Александром Кличковићем и чланом
градског већа задуженим за здравство проф.др Александром Живановићем. Тема ове
емисије су били планови установа за 2014.год., нови Закон о правима пацијената и
задовољство корисника пруженим услугама, као и подршка и сарадња локалне
самопуправе.
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16.01.2014.год Директорка др Бранимирка Свилар је у разговору са спец. медицине
спорта др Страхињом Митровићем најавила могуће обједињавање медицине спорта и
медицине рада, због пружања ванстандардних услуга, као и добро реновираног
простора у специјалистичко консултативној служби са лабораторијом, а пре све свега
због због близине свих неопходних специјалности и задовољства корисника. Др
Страхиња Митровић није био сагласан са овим предлогом за унапређење рада у области
пружања ванстандардних услуга.
17.01.2014.год Одржан је радни састанак руководства поводом спроведене јавне
набавке софтверских програма. Састанку су присуствовали сви чланови Комисије за
спровођење набавке и договорено је да се поступак у целости поништи и о томе
достави обавештење свим понуђачима, јер су три партије биле изнад процењених
вредности.
21.01.2014.год На радном састанку са правном службом руководство Дома здравља је
правницима наложило ревидирање радног времена, спровођење контроле поштовања
радног времена од стране формиране Комисије. Комисија је формирана са задатком да
се у свим организационим јединицама утврди поштовање радног времена, након
притужби пацијената.
21.01.201.год Одржана је седница Управног одбора коју је водио први пут
новоименовани председник Небојша Букумировић. На овој седници УО је усвојен пети
ребаланс буџета и разматрана текућа финасијска ситуација и текућа проблематика.
21.01.2014.год Састанку у Центру за социјални рад  „Солидарност“ је из Дома здравља
Крагујевац присуствовала др Гордана Дамњановић, као ПР и члан Стручног тима за
заштиту деце од злостављања и занемаривања. Састанак је организован због посете
директорке Уницефа за ЈИ Европу, Гизеле Камалове и евалуације Интерсекторске
сарадње на нивоу града Крагујевца, који је пример добре праксе у Р. Србији.
23.01.2014.год Одржана је седница Стручног савета на којој је разматран и усвојен план
и програм специјализација и едукација Дома здравља.
24.01.2014.год На редовном радном састанку руководства Дома здравља са ЕФ
оперативом дата је информација да је предлог Финасијског плана Дома здравља за
2014.год усвојен у износу од 10 милиона динара од стране оснивача- локалне
самоуораве. Динамика израде свих планова је договорена на радном састанку 14.
јануара због планираних седница УО и усвајања планова. Шеф набавки Биљана
Миливојевић, је известила руководство да су готово сви уговори о сервисирању
потписани, осим уговора за мамограф, за који су дате инструкције о спровођењу
поступка јавне набавке мале вредности.
27.01.2014.год Одржан је радни састанак са начелницом опште медицине прим.др
Наташом Николић и главном сестром Наташом Милојевић. На састанку је руководству
предочено да је угрожена безбедност пацијената у Г. Комарицама због дотрајалог крова
и прдложено је да се са радом настави у Д.Комарицама. Од стране руководства је
затражено да се достави писани захтев и предложено да мајстори изађу на терен и
утврде степен угрожености а затим да се конактира и ова месна заједница.
Месечни радни састанци руководства са главним мед.сестрама /техничарима свих
служби су одржани током месеца јануара два пута 15. јануара и 29.јануара и на њима
су дате инструкције у вези поштовања радног времена; договорене су процедуре у вези
требовања лекова и санитетског материјала, рационализација потрошње медикамената;
одржавање хигијене на звидном нивоу; унос података у базу РИЛ од стране мед.сестара
у пунктовима. Свим главним мед.сестрама/техничарима је достављен квартални
Билтен бр.4.
27.01.2014.год У директоријуму Дома здравља одржан је редовни месечни састанак са
руководством и представницима свих синдикалних организација у вези текуће
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проблематике.
29.01.2014.год На састанку Стручног колегијума Дома здравља чланови колегијума су
упознати са свим важним информацијама о пословању установе, представљен је План
стручног усавршавања за 2014.год., Извршење плана рада за 2013.год., нови Правилник
о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања
и о партиципацији за 2014.год. и информације везане за РФЗО. 
27.01. и 31. 01.2014.год Одржане су седнице УО Дома здравља ради усвајања Планова
рада, Финансијског плана и Плана јавних набавки. На седници УО Дома здравља
Крагујевац која је одржана 31. Јануара поред усвајања свих планова дат је и извештај
ЕФ службе о попису за 2013.год и информација о откупу стана. 
31.01.2014.год Одржана је седница Етичког одбора Дома здравља на којој је тема била
разматрање и давање сагласности за израду семинарског рада у склопу дисертације по
захтеву приватног лица за који је тражена допуна документације. На састанку Етичког
одбора дискутовано је о Закону о приступу информацијама од јавног значаја и
поступању установе у складу са законом.
Превентивне активности Дома здравља Крагујевац током месеца јануара : мобилна
јединица Превентивног центра је у сарадњи са младим лекарима радно ангажованим
преко Министарства здравља организовала превентивне прегледе за запослене у
Скупштини града од 16. до 21.јануара. Поводом обележавања 8. ЕУ недеље превенције
рака грлића материце од 19. – 25. јануара интензивиране су превентивне активности,
одржана предавања у средњој школи Тоза Драговић, организована су ТВ и радио
гостовања. Дом здравља Крагујевац је учествовао на дечјем сајму на Шумадија сајму
са својим штандом здравља од 23.-25. јануара. На сајму су учествовали лекари и
здравствени сарадници Развојног саветовалишта и Саветовалишта за младе и сарадник
на промоцији здравља из социјалне медицине. Поводом 31. Јануара, Националног дана
без дуванског дима, Дом здравља Крагујевац је узео учешће на конференцији за медије
одржаној у ИЗЈЗ-у Крагујевац, на којој је присуствао и промотер акције, прослављени
пливач Милорад Чавић, организована су предавања за младе у средњим школама - Тоза
Драговић и Економској школи. Централна манифестација поводом обележавања На-
ционалног дана без дуванског  дима, одржана је у ТЦ Темпо. Све превентивне
активности медијски су пропраћене и презентоване на сајту установе.  
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Обележавање 8. ЕУ недеље превенције рака
грлића материце од 19. до 25. јануара „Стоп

раку грлића материце“

Предавање у вртићу Колибри, Превенција
карцинома грлића материце, др Ивица Магдић

гинеколог

Дечји сајам, Шумадија сајам од 23.јануара до 25.јануара

Национални дан без дуванског дима , 31.
јаунар, конференција за медије у ИЗЈЗ-у и

централна манифестација у ТЦ Темпо.

Конференција за медије



Активности у фебруару  2014.год 
03.02.2014.год  Руководство Дома здравља је са финансијском оперативом предузело
мере за отклањање уочених проблема у преносу средстава за аконтације од стране
РФЗО-а па је упућен допис Филијали РФЗО- а за недостајућа средства уз образложење,
за које је добијен позитиван одговор. У складу са тиме Дому здравља Крагујевац ће у
наредном периоду РФЗО за аконтацију пребацивати поваћана средства за 0,5 до 1,5%
у односу на предрачун за конкретни месец.  
03.02.2014.год Дом здравља Крагујевац је у циљу веће ефикасности и бољег увида у
садржај  развојних програма и пројеката остварио контакт са Агенцијом за
истраживање и развој – АИР, као консулатантском организацијом за добијање
пројеката. У директоријуму Дома здравља је одржан радни састанак са председником
Удружења параплегичара и квадриплегичара Миланом Гребовићем поводом планирања
пројектних активности којима би се унапредила доступност специјалистичко
консултативним услугама за особе са инвалидитетом.
04.02.2014.год У циљу унапређења квалитета рада и веће ефикасности приликом
збрињавања  хитних стања, руководство Дома здравља је донело  одлуку да се у свим
организационим јединицама опште медицине, по угледу на специјалистичке
интернистичке ординације распореди терапија – аспирин, нитроглицерин у спреју и
антихипертензив- катопил.
04.02.2014.год Дом здравља Крагујевац је унапредио сарадњу са Саветником за права
пацијената на нивоу локалне самоуправе, правником Весном Димитријевић, која је
посетила Дом здравља и поднела извештаје о раду за претходни месец. На основу
оправданог приговора осигураника саветнику за права пацијената,  у Дому здравља
су предузете мере и здравствени радник против кога је поднета пријава је
прераспоређен на друго радно место, где нема контакта са пацијентима.
05.02.2014.год Дом здравља Крагујевац је уз консулатције са  локалном самоуправом а
у циљу боље организације и ефективнијег сменског рада здравствених радника
променио радно време за спремачице које је сада од 6.30 до 13.30 преподневна смена
и 13.30 до 20.30 поподневна смена. Овим изменама се омогућава подизање нивоа
хигијене у установи, квалитетније и ефикасније одржавање простора, без ремећања
рада лекара и мед.техничара. Радно време здравствених радника у Дому здравља је
непромењено од 7.00 до 20.00 часова а Радне заједнице од 7.00 до 15.00 часова. 
06.02.2014.год Руководство Дома здравља је одржало радни састанак са
информатичарем и ПР–ом Дома здравља поводом спровођења инструкција РФЗО-а за
интегрисани  информациони систем РФЗО- ЗУС и израду веб-сајта. На састанку су
руководству достављени   подаци који се морају достављату од стране одговорних
лица у електронском облику и које установа мора да редовно ажурира на овом сајту
РФЗО-а.
06.02.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је уз консултацију са
председником Стручног савета усвојило процедуру за доделу стимулација и
прековремени рад са којом су упознати сви запослени и дате инструкције о поштовању
процедуре.
06.02.2014.год У директоријуму Дома здравља Крагујевац је одржан радни састанак са
шефом возног парка и возачима у циљу боље организације рада и прерасподеле радног
времена, односно могућности да се и суботом и недељом организује превоз терена. Са
шефом возног парка је разматрана текућа проблематика и договорено спровођење
унутрашњег надзора за потрошњу горива. 
06.02.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је са чланом Градког већа др
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Јасмином Недовић направило договор о добровољном радном ангажовању преко
Центра за социјални рад још 5 спремачица, тако да сада уз већ ангажованих 9, Дом
здравља Крагујевац има 14 радно ангажованих спремачица преко Центра за социјални
рад. 
06.02.2014.год Поступак за сервисирање медицинске опреме – мамографског апарата
је током месеца фебруара спроведен и окончан, а Уговор је као најповољнијем понуђачу
додељен фирми ТИМ – CO.    
06.02.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је у договору са информатичарем
предузело мере да се за постојећи Е-картон убрза рад,  тако да је упућен  захтев
Комтрејду, на који је достављена информација да је потребан проток од 100/100 Мб у
сврхе тестирања. Провајдер Орион Телеком је доставио обавештење да се та брзина
без полагања оптичког кабла не може спровести  и да је ретко ко користи у Републици
Србији. Министарство здравља Р. Србије је Дому здравља Крагујевац доставило
упитник о комплетном стању информатичке опремељености ( опрема, програми, везе,
мреже, кадрови..), тако да се у наредном периоду очекује побољшање и убрзање
програма. 
07.02.2014.год Руководство Дома здравља је наложило шефу возног парка да се
предузму мере за контролу путних налога и да се од сада на путним налозима наводи
тачна адреса а не само пређена киломтеража у локалу. У току је припрема процедуре
којом ће се тачно дефинисати начин попуњавања путних налога и неопходни подаци.
Овим изменама и увођењем процедуре ће се постићи рационалније коришћење возног
парка и уштеда горива.
07.02.2014. На радном састанку руководства са главном сестром Дома здравља

достављене су информације о новом Правилнику за интрахоспиталне инфекције и о
потреби формирања Комисије за превенцију интрахоспиталних инфекција, пошто је
претходној завршен мандат.
07.02.2014.год Руководство Дома здравља је одржало радни састанак са координатором
Саветовалишта за младе др Љиљаном Пирковић и шефом службе др Милицом
Живадиновић о организацији рада Саветовалишта и припреми презентације о раду
Саветовалишта за младе од оснивања 2002.год. па до данас. Координатори
Саветовалишта за младе из неколико градова у Србији, међу којима је и Крагујевац ће
презентације одржати у марту у Београду.
07.02.2014.год Руководство Дома здравља је одржало радни састанак са начелником
Службе за здравствену заштиту жена др Ивицом Магдић. Састанку су присуствовали
прим.др Видосава Жубринић, начелник Поливалентне патронаже, главна сестра
патронаже вмс Јелена Ђукић и др Нада Миловановић у вези организовања скрининга
и укључивања патронажних сестара у позивање. Планирано је унапређење позивања
на скрининге преко патронажних сестара и кол центра.
07.02.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је са Службеником за јавне
набавке Биљаном Миливојевић договорило да се понови поступак за јавну набавку
капи из средстава РФЗО-а,  јер се на претходни позив није јавио ниједан понуђач.
Истовремено је руководство Дома здравља предложило да се направи ребаланс Плана
набавки и за Архиву планира набавка против- пожарног алармног система.
Од 10.02.- 12.02.2014.год  У ИЗЈЗ др Милан Јовановић Батут су организовани састанци
са представницима свих Домова здравља који спроводе организоване Националне
скрининге.  Састанку у Батуту, поводом организованог скрининга на карцином грлића
материце 10.02.2014.год су присуствовали директорка Дома здравља др Бранимирка
Свилар и координатор др Ивица Магдић и добијене су похвале за врло квалитетан
рад уз сугестију за унапређење позивања. 11.2.2014.год је у ИЗЈЗ-у Батут организован
састанак за скрининг на рак дојке, коме су присуствовали др Бранимирка Свилар и др
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Светлана Милинковић Маринковић, која је похваљена и замољена да остане како би
дала инструкције о скринингу на карцином дојке домовима  здравља који се тек
укључују у скрининге. 12.02.2014.год је одржан састанак поводом организованог
скрининга на карцином дебелог црева коме су присуствовали координатор др Наташа
Николић и заменик координатора др Нада Миловановић.
11.02.2014.год На основу законске регулативе,  правница Олга Срећковић и службеница
за јавне набавке у Дому здравља Крагујевац Биљана Миливојевић су започеле израду
Правилника којим се ближе уређује поступак јавних набавки – Интерни акт, који мора
завршен до 13.марта и усвојен од стране УО Дома здравља Крагујевац. 
12.02.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је разматрало могућности за
рашчишћавање подрумског простора у Огранку Станово у коме се налази војна опрема
стара око 40 година. С тим у вези су упућени дописи Цивилној заштити и Војним
установама,  како би били добијени одговори да ли се ради о њиховој опреми и шта се
са њом може предузети.
12.02.2014.год Одлуком директора Дома здравља Крагујевац формирана је Комисија

за унутрашњу проверу квалитета рада у вези са оправданошћу упућивања на
лабораторијске анализе. Циљ спровођења унутрашње провере квалитета рада је
рационалност и циљано упућивање на лабораторијску дијагностику, како би установа
имала довољно реагенаса за све осигуранике када је то неопходно.
13.02.2014.год Уз консулатцију са службеником за јавне набавке руководство Дома
здравља Крагујевац је реаговало на недостатак тестова за окултно крварење у столици,
контактирало изабраног добављача који снабдева преко 20 домова здравља у Р. Србији
са ФОБ тестовима и добијена је информација да ће Дому здравља Крагујевац током
фебруара бити достављено још 560 тестова.
13.02.2014.год У Дому здравља Крагујевац је одржана седница НО Дома здравља на
којој су тачке дневног реда биле  као и на претходној седници УО,  како би се чланови
НО упознали са свим активностима у Дому здравља Крагујевац везаним за планирање
– Предлогом плана јавних набавки, Планом рада, Финасијским планом за 2014.год .   
14.02.2014.год  У сарадњи са фармацеутском компанијом Адок проф др Александар
Ђукић, ендокринолог КЦ Крагујевац је одржао предавање за лекаре опште медицине
и специјалисте интерне медицине укључене у рад Саветовалишта за дијабетес.
Захваљујући подршци ове компаније биће штампани и достављени обрасци за

Саветовалишта за дијабетес. 
14.02.2014.год  Комеморацији поводом
обележавања 99. годишњице смрти др
Елизабет Рос и чланица британске мисије,
која је одржана на варошком гробљу у
присуству највиших представника амбасада
В. Британије, Канаде и Аустралије,
Међународне конференције Црвеног крста,
СЛД-а, градоначелника Крагујевца и
другихиз Дома здравља Крагујевац су
присуствовале прим.др Видосава
Жубринић и вмс Љиљана Диздаревић.
Помен храбрим чланицама британске
мисије је служио Њ. Преосвештенство
Епископ Шумадијски гдин Јован са
свештенством.
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18.02.2014.год На редовном радном састанку са правном службом руководство Дома
здравља Крагујевац је разматрало текућу проблематику, реализацију активности
везаних за спровођење јавних набавки и друга правна питања. Због већег квара РТГ
апарата у овом периоду је ангажован изабрани сервисер, чија је стручна процена
поправке износила преко милион динара, што превазилази укупну вредност
планираних поправки. Стога је позван независни сервисер да изврши стручну процену
квара а у том временском периоду Дом здравља Крагујевац је у договору са Заводом за
здравствену заштиту радника - Застава омогућио збрињавање пацијената.  
19.03.2014.год У НВО „Оаза сигурности“ је одржан радни састанак коме су
присуствовали директори свих институција потписница Протокола о интерсекторској
сарадњи. На састанку су представљени резулатати истраживања које су анкетари  НВО
„Оазе сигурности “ спровели код 300 жена, које су биле жртве породичног насиља у
оквиру пројекта „Међусекторска сарадња у процесу заштите жртава насиља у породици
у Крагујевцу“. НВО „Оаза сигурности“ ће резултате истраживања публиковати и
представити на завршној конференцији пројекта у априлу 2014.год.
24.02.2014.год Руководство Дома здравља је на редовном састанку са финансијском
оперативом наложило да пословни секретар Дома здравља сву достављену
докуменатацију штампа и заводи у дупликату и доставља уз потпис, како би се
унапредила информисаност одговорних лица. 
24.02.2014.год Одражана је седница Стручног савета Дома здравља на којој је усвојен
записник са претходне седнице, дата сагласност да др Јелена Крстић води Клинички
пут за лумабални бол, док Стручни савет није дао сагласност за упућивање др Јелене
Крстић на едукацију за УЗ мускулоскелетног система.    
25.02.2014.год Дом здравља Крагујевац се обратио Секретаријату за имовину града,

ради  добијања сагласности да се инфо пулт у Здр. бр.4 прегради и простор прилагоди
потребама Саветника за права осигураника РФЗО-а. Саветник права осигураника је
нова функција, коју је увео РФЗО ради унапређења информисаности и решавања
проблема осигураника у вези са остваривањем здравстене заштите и започео је са радом
у овом објекту, у просторијама Саветовалишта за младе од јануара 2014.год.  
25.02.2014.год Комисија за доделу специјализација је доставила извештај о додели
специјализација руководству и исти је објављен на сајту установе. Додељене су
специјализације најбољим кандидатима и то једна из области оториноларингологије
др Сањи Јанковић и једна из области педијатрије др Милени Рачић.
26.02.2014.год Руководство Дома здравља је одржало редовни месечни састанак са
главним сестрама свих организационих јединица са бројним темама везаним за
унапређење квалитета рада, а састанку је
присуствовала и дипл.инг Славица
Вукосављевић, координатор за МИО и
одржавање хигијене. У наредном периоду
она ће организовати рад свих спремачица и
водити сектор одржавања хигијене.
Дипл.инг Славица Вукосављевић је
најавила активности на чишћењу и
одношењу секундарних сировина из
организационих јединица и могућност да се
тако прикупљеним средствима набаве нови
мопови и квалитетнија средства за
одржавање хигијене.
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Преузимање секундарних сировина испред
Огранка Станово



26.02.2014.год Одржан је редовни месечни састанак Стручног колегијума Дома здравља
на коме су разматране бројне теме везане за унапређење квалитета рада, текућу
проблематику, организацију рада и поштовање процедура. Састанак Стручног
колегијума су водили директорка др Бранимирка Свилар и заменик директора др
Славомир Петровић.    
28.02.2014.год Дому здравља Крагујевац је достављен записник санитарног инспектора
који је обишао Здр. станицу бр.4 Центар и наложио да се у овом објекту на првом
спрату поставе ролетне и набави орман за лаборанта. Дом здравља Крагујевац је на
Записник и предложене мере доставио допис са образложењем, да је објекат грађен
по највишим ЕУ стандардима од стране оснивача-локалне самоуправе и као такав дат
на коришћење Дому здравља, да је уграђен аларм, постављене непровидне алу фолије
на прозоре и да постоји посебна просторија са гардеробним орманима за особље.   
28.02.2014.год је одржана седница УО Дома здравља Крагујевац, на којој је усвојен
записник са претходне седнице, разматране активности током месеца фебруара и
усвојен Интерни акт за поступање у вези спровођења јавних набавки, који је установа
била у обавези да припреми и усвоји у складу са смерницама Управе за јавне набавке
и законском регулативом.
Превентивне активности Дома здравља током месеца фебруара: др Ивица Магдић је
одржао предавање о превенцији карцинома грлића материце за запослене жене у
средњој школи Тоза Драговић; прим.др Видосава Жубринић је одржала предавање о
превенцији рака дебелог црева у вртићу Колибри 7. фебруара и о превенцији малигних
болести у вртићу Црвенкапа 20.фебруара; др Зденка Караклајић, педијатар је свим
ђацима осмих разреда ОШ Светозар Марковић одржала предавања о болестима
зависности током фебруара. Вмс Љиљана Диздаревић из одељења социјалне медицине
је учествовала у свим овим превентивним активностима и припремала едукативни
материјал. 
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Предавање у средњој школи „Тоза Драговић“,
др Ивица Магдић. 4.фебруар

Предавање о превенцији рака дебелог црева у
вртићу Колибри, прим.др Видосава Жубринић,

7.фебруар



Активности у марту 2014.год 
03.03.2014.год  Руководство Дома здравља је са финансијском оперативом разматрало
завршни рачун и утврђено је да није било ненаменског трошења средстава, да је
установа успешно пословала и измирила сва дуговања из претходног периода.
Сугерисано је да на рачуну морају да стоје средства предвиђена за амортизацију у
износу од 548.000 динара. Планирано је спровођење поступака у наредном периоду за
софтвере и текуће одржавање, као и за мобилну телефонију.  
03.03.2014.год Дому здравља Крагујевац је достављено решење санитарне инспекције
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Превенција болести зависности, ОШ
„Светозар Марковић“, др Зденка Караклајић и

вмс Љиљана Диздаревић, 11.фебруар и 14.
фебруар у ОШ Светозар Марковић

Превенција рака дебелог црева, вртић
Црвенкапа, прим. др Видосава Жубринић,

20.фебруар

Међународни дан деце оболеле од рака, организациони прикази изложби, 15. Фебруар



за постављање решетки у приземљу, ролетни на првом спрату и гардеробног ормана у
лабораторији у Здр. станици бр.4, након спроведеног санитарног инспекцијског
надзора. Руководству Дома здравља није одмах достављен записник са контроле од
стране одговорних лица, тако да је одмах уследило решење за предузимање мера, на
које је Дом здравља упутио приговор Министарству здравља, сектору за санитарни
инспекцијски надзор. Објекат је грађен према највишим ЕУ стандардима, средствима
локалне самоуправе, са видео надзором, противпожарном заштитом и видео надзором,
и за сваку измену је неопходна сагласност оснивача. Након датог приговора, који је
сматран оправданим, уследила је поновна посета санитарног инспектора, који је том
приликом констатовао да је постављен гардеробни орман, који је већ постојао у
посебној просторији за пресвалачење запослених. Наложене мере запосленима од
стране руководства су правовремено достављање обавештења и записника о посети
санитарне инспекције, како би се правовремено реаговало.
04.03.2014.год  Руководство Дома здравља је одржало радни састанак са начелницом
Службе за здравствену заштиту одраслог становништва прим.др Наташом Николић.
Дневни ред састанака је била рационализација реагенаса и ефикасност у вези
лабораторијске дијагностике. Након спроведене унутрашње провере квалитета рада у
вези са упућивањем на лабораторијске анализе и утврђених неправилности, др Наташа
Николић је најавила посету Огранку Аеродром, за 05.03.2014.год и упознавање свих
лекара са оптималним сетовима лаб. дијагностике.     
04.03.2014.год Руководство Дома здравља је обавештено од стране РФЗО-а о потреби
упућивања 5 патронажних сестара на едукацију поводом новог пројекта и отварања
телефонског саветовалишта «Деца Србије». Планирано је да се у 11 градова, међу
којима је и Крагујевац у филијалама РФЗО-а започне са телефонским саветовалиштима
у којима ће едуковане патронажне сестре давати савете трудницама и младим мајкама
у вези правилне неге и исхране новорођенчади, одојчади и мале деце узраста до пет
година.
04.03.2014.год Поводом планиране набавке новог УЗ апарата за централни пункт
Службе за здравствену заштиту жена средствима оснивача, започете су активности на
добијању сагласности, како би се поступак спровео половином априла. Локалној
самоуправи је упућен допис ради добијања сагласности и спровођења поступка јавне
набавке.
05.03.2014.год  Руководство Дома здравља је предузело све мере и активности на
отклањању квара РТГ апарата. Од овлашћеног сервисера је добијена процена поправке
која далеко превазилази планирана средства, тако да је консултована  фирма која је
инсталирала овај апарат и од које је добијена нижа цена поправке. Обзиром да није
било могуће ову фирму ангажовати  јер са њом не постоји уговор о одржавању а како
се ради о ургентној поправци са далеко повољнијом цифром, поправка ће бити
реализована преко донације.   
05.03.2014.год  Руководство Дома здравља је на састанку са финансијском оперативом
договорило да се упути писано обавештење запосленима о разлозима исправке
приликом исплате јануарске зараде због дежурстава. 
06.03.2014.год  На иницијативу руководства Дома здравља Крагујевац за унапређење
програма Е- картона, предстаници фирме Комтрејд су посетили дом здравља, и
изразили спремност за сарадњу и унапређивање програма, при чему је наглашено да
фирма Комтрејд има одличну сарадњу и са КЦ Крагујевац са којим је потписан уговор
о одржавању програма.  
06.03.2014. Поводом најаве и одржавања штајка здравствених радника, руководство
Дома здравља је у све организационе јединице упутило допис о начину организовања
штрајка здравствених радника и неопходности поштовања минимума рада. 
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06.03.2014.год У директоријуму Дома здравља Крагујевац је одржан радни састанак са
патронажним сестрама из Дома здравља које су укључене у пројекат  РФЗО-а «Деца
Србије». У просторијама РФЗО-а је планиран почетак рада овог телефонског
саветовалишта од 08.марта у трајању од 00.00 до 24.00 сата. У раду овог телефонског
саветовалишта ће учествовати 19 патронажних сестара Дома здравља Крагујевац.
07.03.2014.год На састанку руководства са правном службом и финансијском
оперативом Дома здравља разматрана је и анализирана потрошња електричне енергије
у амбуланти Страгари, која је изузетно висока и због чега је упућен допис
Електрошумадији. Разматрана су и анализирана и дежурства за време празника у
јануару. У Здр. бр.4 Центар – дежурало је 14 радника, у Огранку Аеродром- 10, у
Огранку Бресница- 5, у Школском диспанзеру -19, у Здр.бр.1 -1, у Здр. бр.3 – 4, у Здр.
бр.5- 9, у Огранку Станово -6, у Дечјем диспанзеру- 39, у Возном парку – 4, у СКЛ –
24 и у Здр.бр.2 – 3 запослених.   
10.03.2014.год Одлуком директора Дома здравља Крагујевац др Бранимирке Свилар
формирана је Комисија за унутрашњу проверу квалитета рада поводом пријаве
пацијента за несавесно лечење од стране изабраног лекара Здравственој инспекцији,
са задатком да утврди чињенично стање на основу увида у здравствену документацију.
Предузете су све наложене мере и достављени извештаји здравственој инспекцији, а
Комисија за унутрашњу проверу квалитета рада је била мишљења да је пријава
неоснована и истакла важност доброг вођења медицинске документације. 
10.03.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је посетио новоименовани
председник Надзорног одбора Милован Лојаница и на овом првом радном и
информативном састанку у директоријуму су дате основне инфорамције о раду и
пословању установе. 
10.03.2014.год На редовном радном састанку руководства Дома здравља и финансијске
оперативе дата је инфорамција да је фирма  КГ Узор исплаћена од стране оснивача,
локалне самоуправе за радове у специјалистичко консулатативној служби, који су
завршени у новембру 2012.год. 
11.03.2014.год На редовном радном састанку руководства са правном службом дат је
предлог за формирање Комисије за расход котлова који су служили за грејање. Обзиром
да Дом здравља нема адекватан кадар,  уз консултацију са Енергетиком предложено је
ангажовање независног проценитеља, који ће све документовати сликањем и дати
писани извештај о извршеној процени.
12.03.2014.год Одржана је седница Етичког одбора Дома здравља Крагујевац на којој
је разматран захтев проф. са Факултета за физичку културу за спровођење истраживања
код деце школског узраста  у вези са гојазношћу и равним табанима. Етички одбор је
сматрао да је овај захтев у супротности са Законом о правима пацијената и да сем ИЛ
и дате сагласности родитеља за увид у мед. документацију, нико нема право увида.    
12.03.2014.год  Одржана је седница УО Дома здравља Крагујевац на којој је усвојен
предлог Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља
Крагујевац. У складу са законском регулативом припремљен је овај интерни акт који
регулише област јавних набавки. На седници УО под тачком разно разматрано је текуће
пословање Дома здравља.  
13.03.2014.год Дом здравља Крагујевац је упутио КЦ Крагујевац допис о
рационализацији лабораторијске дијагностике, циљаном упућивању пацијената на
анализе за контролне прегледе, након спроведеног унутрашњег надзора у Дому здравља
и уоченог понаваљања анализа или неприхватања већ урађених анализа на примарном
нивоу. Директор КЦ Крагујевац је ове сугестије прихватио, директори клиника ће бити
обавештени, а ИЛ Дома здравља су у обавези да упућују припремљене пацијенте са
назанаком на упуту – лабораторија у прилогу. 
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13.03.2014.год Свечаном отварању новог
објекта ЗХМП-а присуствало је
руководство Дома здравља Крагујевац, др
Бранимирка Свилар и др Славомир
Петровић, као и велики број званица и
медија. Објекат грађен наменски
средствима локалне самоуправе је свечано
отворио градоначелник Крагујевац  г-дин
Верољуб Стевановић. 
14.03.14.год Руководство Дома здравља је
са менаџером за МИО дипл.инг Славицом
Вукосављевић на редовном радном

састанку договорило спровођење анализе за први квартал 2014.год и након тога
упућивање опомена уколико има неплатиша. Са главном сестром Дома здравља и
дипл.инг Славицом Вукосављевић је договорена организација рада и рад спремачица
за време избора 16. марта у 6 пунктова Дома здравља у којима се врши гласање. 
14.03.2014.год Руководство Дома здравља је обавештено о најављеној тродневној
финасијској контроли од стране контролора РФЗО-а у вези наменског трошења
средстава. Све претходне контроле РФЗО-а су утврдиле ефикасно и наменско трошење
средстава.
17.03.2014.год Поводом захтева др Бранка Глигоријевића, специјалисте медицине,  рада
за плаћено одсуство, руководство Дома здравља Крагујевац је уз консултације са
економском оперативом и правном службом дало негативно мишљење, обзиром да се
ради о дефицитарном кадру чијим одсуством би се умањила планирана сопствена
средства и угрозили планови јавних набавки, а доктору је раније већ давана сагласност
у складу са Колективним уговором о раду.
17.03.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је у договору са правником у
кадровској служби Драганом Јовановић договорило да се јавни конкурси за пријем
недостајућег кадра на упражњена радна места распишу тек када Министарство здравља
достави кадровски план. Кадровски план Министарства здравља се очекује у првој
половини године. 
18.03.2014.год Руководство Дома здравља Крагујевац је одржало редовни радни
састанак са правном службом Дома здравља, којој је сугерисано да се противпожарни
алармни систем за Архив у Бресници уврсти у ребаланс буџета. Договорено је да се
РФЗО-у упути допис ради достављања анекса уговора за патронажне сестре у
телефонском саветовалишту «Деца Србије», које због небезбедног рада током 24 сата,
а нарочито ноћу у Фонду треба да пређу са радом у Дом
здравља.  Поводом рефундирања услуге УЗ дијагностике
дојке пацијенткињи, која није могла бити заказана и
збринута у законском року од 30 дана, договорена је боља
организација рада, боља тријажа, обављање само
скрининга и превентивних прегледа а упућивање
пацијенткиња у КЦ Крагујевац ради дијагностике. 
18.03.2014. Поводом евалуације обављања скрининга др
Ивица Магдић, координатор за скрининг на карцином
грлића материце и начелник Сл.за здравствену заштиту
жена упознао је руководство Дома здравља са проблемом
у вези супервизорског прегледа у КЦ Крагујевац због
специјализације једног лекара и болести другог лекара.
Ови проблеми отежавају спровођење скрининга на
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Менаџер за МИО дипл.инг
Славица Вукосављевић 



карцином грлића материце.
18.03.2014.год Захваљујући ангажовању
руководства Дома Здравља и локалне
самоуправе  Дом здравља Крагујевац је
преузео од компаније  Фијат аутомобили
Србија, аутомобил Фиат Пунто на употребу
и коришћење. 
19.03.2014.год  Комора здравствених
установа је организовала састанак за
руководиоце здравствених установа у
Младеновцу, поводом извештаја о
пословању за 2013. год и планова за

2014.год. Састанку су присуствовали директорка др Бранимирка Свилар, заменик
директора др Славомир Петровић и шеф финасијске оперативе Стана Арсенијевић.
20.03.2014.год  Менаџер за МИО дипл.инг Славица Вукосављевић је руководству
поднела извештај у вези са одржавањем хигијене и дежурством спремачица за време
избора 16.марта који су се одржали на 6 пунктова дома здравља у најбољем реду. Из
средстава Дома здравља је исплаћен прековремени рад. Руководство је информисано о
могућности склапања уговора са ЗЦ Студеница  Краљево о уништавању МИО и
предлогу цене уништавања од 130,00 дин., коју би УО на наредној седници усвојио,
обзиром да ће превоз бити организован о њиховом трошку.
20.03.2014.год Одржана је седница Стручног савета, на којој је једногласно усвојен
записник са претходне седнице, на којој је дневни ред био разматрање упућивања два
лекара на едукације за УЗ дојки.
20.03.2014.год Седници Здравственог савета на нивоу локалне самоуправе, испред Дома
здравља Крагујевац је присуствовала директорка др Бранимирка Свилар. На овој
седници је поднет извештај Саветника права пацијената дипл.правника Весне
Димитријевић. До краја фебруара 2014.год је било укупно 10 писаних приговора
пацијената, а од тога се 8 односило на Дом здравља Крагујевац, док су два била
основана тако да су предузете мере. У марту месецу није било ни једног приговора,
који се односио на Дом здравља Крагујевац, што је резултат новоуведене процедуре.
21.03.2014.год Потписан је Анекс уговора за пројекат „Деца Србије“ РФЗО-а, а Дом
здравља Крагујевац је претходно упутио примедбе и сугестије, које су прихваћене,
тако да су добијене похвале од вмс Анђелке Котевић, координатора пројекта.
Неправилности везане за уговоре, због ноћног рада и безбедности патронажних сестара
уочене су на састанку са правном службом и поводом тога је упућен  допис РФЗО-у.
На састанку са правном службом уочене су неправилности везане за транспорт боца
са кисеоником на пуњење, тако да је дат предлог за израду и увођење процедуре. Поред
ове процедуре дати су предлози за припрему процедуре за путне налоге возача са тачно
наведеним адресама одредишта и процедура за одлагање медицинске документације у
архиву. Све три процедуре су донете и усвојене. На састанку руководства са правном
службом дате су смернице за организацију рада у амб. у Страгарима, због потрошње
горива и смањења трошкова превоза, тако да ће терене током викенда преузети СКЛ.
25.03.2014.год На иницијативу Дома здравља Крагујевац у Филијали РФЗО-а је одржан
састанак са руководиоцима свих домова здравља и КЦ Крагујевац у циљу
превазилажења проблема у раду поводом упућивања пацијената и остваривања
здравствене заштите, дате су смернице за даљи рад и договорено квартално одржавање
оваквих радних састанака али и економско финасијских и везаних за електронско
фактурисање услуга.
25.03.2014.год Одржана је седница УО Дома здравља на којој је дневни ред био
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Извештај о пословању Дома здравља за
2013.год, разматрање предлога Првог
ребаланса финансијског плана за 2014.год,
Извештај о квалитету рада за 2013.год и
Интегрисани план за унапређење квалитета
рада у 2014.год.
26.03.2014.год Министарка здравља у Влади
Р. Србије проф. др Славица Ђукић
Дејановић је свечано уручила грантове
Министарства здравља и ДИЛС-а за
унапређење квалитета здравствене заштите
вулнерабилних група, руководиоцима 22
дома здравља. У име Дома здравља
Крагујевац грант је свечано примила
директорка др Бранимирка Свилар, а
пројекат  под називом „Наши стари нису
сами“, који ће трајати шест месеци и у
оквиру кога ће бити прегледано око 400
старих изнад 65 год на сеоском подручју и
без здравственог осигурања је припремила
др Гордана Дамњановић.
26.03.2014.год Дом здравља Крагујевац је
оформио Комисију  која ће спровести
поступак јавне набавке мобилних телефона

у мрежи, а отварање пристиглих понуда је планирано почетком априла.
28.03.2014.год Поводом могућности добијања новог простора за Саветовалиште за
ментално здравље, Дом здравља Крагујевац је доставио елаборат Секретаријату за
имовину града ради давања сагласности за употребу простора из кога се иселио ЗХМП
Крагујевац у Ердоглији, без надокнаде коришћења.
28.03.2014.год  Дом здравља Крагујевац је изашао у сусрет потребама Дома здравља
Кнић у вези центрифугирања лабораторијских узорака, за време поравке и отклањања
квара њиховог мед. апарата.
28.03.2014.год Одржани  су месечни радни састанак са главним мед.сестрама/техничарима
и седница Стручног колегијума Дома здравља, на којима је директорка др Бранимирка
Свилар одговорне упознала са свим важним информацијама о пословању током месеца
марта. 
31.03.201.год  Руководство Дома здравља је са фирмом Комтрејд договорило наставак
сарадње на унапређењу е-картона. Договорено је појачање протока у мрежи за Здр.
Станицу бр.2 ради унапређења рада информационог система и праћење рада  у е-
картону.
31.03.2014.год Ромски здравствени медијатор Светлан Милојевић је поднела извештај
о свом раду руководству Дома здравља. Пренела је позитивна искуства и похвале из
Министарства здравља од стране др Дубравке Шарановић из сектора јавног здравља,
упућене Дому здравља и најавила нове пројектне активности везане за квалитет живота
Рома и хумано становање са очувањем еко система. У циљу промоције рада ромског
здравственог медијатора  договорено је гостовање је у емисији Радио Крагујевца „Свет
у слици“. 
Захваљујући ангажовању свих патронажних сестара обезбеђена су новчана средства
кроз донацију комплетне униформе, које је Поливалентно патронажна служба први пут
добила за 40 година постојања. Униформисање службе по речима главне сестре вмс
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Додела гранта Mинистарства здравља и
ДИЛС-а од стране министарке здравља

проф.др Славице Ђукић Дејановић
директорки др Бранимирки Свилар



Јелене Ђукић унапређује и олакшава
рад на терену, самим тим што је сада
свака патронажна сестра
препознатљива у свом микрореону, а
реакције корисника услуга на терену
су позитивне. У донирању
финансијских средстава за комлетне
униформе учествовало је више
фирми и патронажне сестре су
искрено захвалне. 
Превентивне активности Дома
здравља током месеца марта: 3.марта
обележен је Међународни дан уха и
слуха у Школи са домом за ученике
оштећеног слуха, предавање је

одржала др Гордана Ђорђевић. Поводом обележавања Св. дана бубрега прим.др
Видосава Жубринић је одржала предавања у НВО Романипену и Црвеном крсту;
Обележен је 12.март Св.дан глаукома организовањем превентивних прегледа на
одељењу офталмологије; у Градској организацији Црвеног крста, члан градског већа
др Јасмина Недовић, онколог је поводом обележавања Националног дана борбе против
рака дојке 20. марта одржала предавање 14.марта. 20.марта је обележен и Св. дан вода
предавањем у школи Трећи крагујевачки батаљон. Током месеца марта др Зденка
Караклајић је наставила са вмс Љиљаном Диздаревић едукацију младих о очувању
репродуктивног здравља и одржана су предавања и радионице у ОШ Светозар
Марковић 25. и 27.марта. др мед сци Владана Милошковић је поводом обележавања
Св.дана борбе против ТБЦ одржала предавање у Црвеном крсту 24. марта. Др Ивица
Магдић, гинеколог је у сарадњи са ромским здравственим медијатором Светланом
Милојевић, организовао предавање у МЗ Палилуле за Ромкиње о превенцији рака
грлића материце 26. марта. Великим бројем одржаних предавања, акција у заједници
са поделом едукативног материјала и промоцијом свих скрининга, организационим
приказима изложби и медијским наступима, Дом здравља Крагујевац је обележио
месец март – месец борбе против рака.
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Служба поливалентне патронаже 
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Национални дан борбе против рака дојке

Романипен - Рак дојкеРоманипен - Светски дан вода

Додела грантова Мин. здравља и ДИЛС-а за
вунерабилне групе

ТУШ Тоза Драговић - Карцином грлића мате-
рице

Медијска промоција саветовалишта за младе
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Црвени крст - Дан бубрега ОШ Јован Поповић - Болести зависности

Колибри - предавање Карцином дебелог црева Колибри - предавање Карцином дебелог црева

Романипен - Светски дан вода Педавање о превенцији карцинома дојке



Капитациона оцена Дома здравља Крагујевац за четврти квартал 2013.год  објављена
на сајту РФЗО-а је 5,02. Најбоље капитационе оцене имају изабрани лекари: у општој
медицини др Александра Весовић 8,28; у гинекологији др Романа Николић 7,11; у
педијатрији др Бобан Ћупић 9,70 и др Душица Ђорђевић Јанковић 9,38. 
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Међународни дан уха и слуха Међународни дан уха и слуха

Светски дан борбе против глаукома ОШ Јован Поповић - Болести зависности



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

Април 2014.год
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