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ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

ЗА   2015.      ГОДИНУ  

 
Назив здравствене установе   __Дом _здравља_Крагујевац_____ 
 
Назив здравствене установе у саставу __________________________________________ 
           
 
Табела 1. Показатељи квалитета здравствене заштите и квалитета рада  

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Повећање процента превентивних  

прегледа у Служби за здравствену  

заштиту одраслог становништва у 

односу на укупан број прегледа 

 ( У 2014.год  3,72% ) 

          1 Израда Плана превентивних 

активности по лекару 

 
Израда протокола за позивање 

пацијената 
 
Израда документације за 

праћење одазива и 

извештавање по лекару 

 
Планирање финасијских 

средстава за позивање и 

позивање пацијената писним 

путем  

 Током 

2015.год 
Начелник службе 

Др Наташа 

Николић, главна 

сестра службе,шефо  

ви,Комисија за УК 

рада 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повећање процента 

превентивних прегледа у 

односу на укупан број 

прегледа за 1-2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Повећање процента регистрованих 

корисника старијих од 50 год којима 

је урађен тест на крвављење у 

столици ( У 2014.год  6,06 %)  

1 Спровођење Националног 

скрининга на колоректални 

карцином, формиран стручни 

тим,    

Израда Плана превентивних 

активности по лекару 

 
Израда протокола за позивање 

пацијената 

Издрада документације за 

Током 

2015год  
Начелник службе, 

др Наташа 

Николић, Стручни 

тим за скрининг на 

колоректални 

карцином  

Комисија за УК 

рада  

 
Тимови ИЛ/мед 

Повећање процента упућених 

пацијената старијих од 50 год 

на ФОБТ тест за 5-10% 
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праћење одазива и 

извештавање по лекару   

 
 

сестара 

3. Повећање процента регистрованих 

корисника старијих од 65 година 

вакцинацијом против сезонског 

грипа  ( У 2014 год 12,17 %) 

1 Израда Плана спровођења 

вакцинације против сезонског 

грипа по лекару 

Подизање степена 

информисаности корисника о 

значају вакцинације против 

сезонског грипа, штампани 

лифлети, медијска промоција 

 
 

Задњи 

квартал 

2015.год 

Начелник службе др 

Наташа Николић, 

главна сестра 

службе,  

 
Тимови изабраних 

лекара/сестара 

ПР Дома здравља 

Повећање процента 

регистрованих корисника 

старијих од 65 год 

вакцинацијом против 

сезонског грипа  за 2-3%. 

4. Повећање процента превентивних 

прегледа у односу на укупан број 

прегледа у Служби за здравствену 

заштиту деце предколског узраста и 

Служби за здравствену заштиту 

школске деце и омладине. 

(У 2014.год  14,65%) 

1 Израда плана превентивних 

активности по лекару 

 
Израда протокола за позивање 

пацијената  

 
Израда документације за 

праћење одазива и 

извештавање по лекару 

 

Током 

2015.год  
Начелници служби, 

дрMилица 

Живадиновић,др 

Јасмина Ивошевић, 

главне  сестре, 

Комисија за УК 

рада 

 
 
Тимови изабраних 

лекара/сестра 

Повећање процента 

превентивних прегледа за 2-

4% на годишњем нивоу. 

5. Повећање процента превентивних 

прегледа у укупном броју прегледа у 

Служби за здравствену заштиту 

жена,( У 2014.год 46,50%), повећање 

процента корисница од 25-69 година 

обухваћених  скринингом на 

карцином грлића материце 

 (У 2014.год 11,55% )    

1  Израда плана превентивних 

активности по лекару 

Имплементација Националног 

скрининга на карцином грлића 

материце, формирање 

стручног тима 

Израда протокола за позивање 

пацијената  
Израда документације за 

праћење одазива извештавање 

по лекару 
 

Током 

2015.год  
Начелник службе др 

Ивица Магдић, 

главна сестра, 

стручни тим,  Вођа 

акредитационог 

тима, Комисија за 

УК рада.  

Повећање процента 

превентивних прегледа у 

укупном броју прегледа за 2-

3%.  Повећање процента 

корисница од 25-69 год 

обухваћених скринингом на 

карцином грлића материце за 

2-3%.  

 
 
 
 
 
 

6. Повећање процента заказаних 2 Повећање степена Током Начелник др Повећање процента заказаних 
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посета у односу на укупан број 

посета у Специјалистичко 

консултативној служби у 

одељењима ОРЛ ( у 2014.год 

44,31%) и Офталмологији 

( У 2014.год 31,42%).    

информисаности пацијената о 

могућностима заказивања и 

постављање обавештења за 

пацијенте о контакт 

телефонима и потреби 

заказивања прегледа услед 

чега се директно смањује 

дужина чекања у чекаоници .  

2015.год Љиљана Дугић, 

шефови одељења, 

главна сестра 

прегледа у односу на укупан 

број посета за 5-10%. 

7. Повећање укупног броја остварених 

патронажних посета особама 

старијим од 65 год 

 (У 2014.год  8399 посета, 0,31 по 

особи) 

2 Интензивирање активности на 

пружању услуга половалентне 

патронажне службе овој 

категорији становништва 

Током 

2015.год 

Начелник 

поливалентне 

патронаже  

Повећање просечног броја 

патронажних посета по особи 

старијој од 65 год за 0,02- 0,03 

односно повећање укупног 

броја посета за 2-3%. 
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Табела 2. Задовољство корисника  

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Повећање задовољства корисника у 

општој медицини дужином чекања 

на заказани преглед, односно 

смањење процента корисника који 

долазе на преглед без заказивања. 

 ( у 2014.год 15,2% корисника 

никада не заказује преглед).  

1 Повећање информисаности 

пацијената о начину и 

могућностима заказивања.  

 
Постављање видно истакнутих 

обавештења о заказивању 

прегледа са бројевима 

телефона  

 
Израда протокола заказивања 

у складу са Акредитационим 

препорукама  

Поштовање усвојених 

процедура за заказивање 

Током 

2015. 

 
 
 
 
 
 

Начелник службе, 

тимови 

лекара/сестра, 

ПР Дома здравља  

 
Вођа 

акредитационог 

Тима за здравствену 

заштиту одраслог 

становништва , 

Начелник службе 

Смањење процента пацијената 

који никада не заказују 

преглед за 3-5%.  

2. Повећање информисаности 

корисника са могућношћу промене 

изабраног лекара ( у 2014 год. је 

 44, 6% корисника упознато са 

могућношћи промене изабраног 

лекара) 

1 Едукација корисника о 

правима пацијената  и 

видно истакнута обавештења  

у свим пунктовима о правима 

пацијената.  

 

Током 

2015.год 

 
 
 

Начелник службе, 

главна сестра 

службе, тимови за 

лечење 

Повећање инфоирмисаности о 

промени изабраног лекара за 

10% 

3.   Повећање процента корисника који 

се слажу да могу да разговарају са 

 ИЛ телефоном и добију савет 

 ( у 2014. год. је било 84%) 

2 Информисање корисника о 

могућности и доступности ИЛ 
Током 

2015.год 

 
 
 
 

Тимови за лечење Повећање процента корисника 

који се слажу да могу да 

разговарају са ИЛ за 5% 

4. Повећати проценат информисаних 

корисника о постојању интернет 

странице  

 

2 Обавештавање пацијената од 

стране тима лекар /сестра  

Допуне и измене сајта  у 

сарадњи са информатичарем 

ДЗ  

 

Током 

2015.год  

Изабрани тимови, 

Начелник, Главна 

сестра, 

информатичар 

Повећан број информисаних 

корисника на годишњем 

нивоу за 5%. 

 

5. Повећење процента жена које 

заказују гинеколошки преглед код 
1  Повећање информисаности 

пацијената о начину и 

Током 

2015.год 

Начелник службе, 

главна сестра, 

Планирано је смањење броја 

жена које не заказују преглед 
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свог изабраног лекара ( у 2014.год 

било је 22.9 % никад не заказују) 
могућностима заказивања.  

 
Постављање видно истакнутих 

обавештења о заказивању 

прегледа са бројевима 

телефона  

 

 
 
 

 
Тимови за лечење  

од 7-10 % 

6. Повећање задовољства корисница у 

гинекологији дужином чекања на 

заказани преглед у чекаоници,  

( У 2014.год 34,5% се слаже и 27,6% 

се делимично слаже да се дуго чека 

што је укупно 62,20%) 

1 Поставаљње обавештења о 

радном времену свих 

пунктова, са видно 

истакнутим обавештењима о 

могућностима прегледа 

викендом, обавештења о 

могућностима за преглед 

особа са инвалидитетом у 

Огранку Станово где се налази 

хидраулична гинеколошка 

столица, информисање 

корисница о могућностима 

прегледа на новим савременим 

апаратима- мамографија, УЗ 

колор доплер (  УЗ дојки), 

лабораторијска дијагностика    

Током 

2015.год 
Начелник службе, 

главна сестра 

службе , ПР Дома 

здравља,  

 
Вођа 

акредитационог 

Тима  

Планирано је смањење 

процента незадовољства 

дужином чекања за 3-5%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Повећање процента задовољства 

корисника у специјалистичко 

консултативној  Служби 

могућношћу за телефонског 

заказивања ( У истраживању 

задовољства 2014.год-  задовољних 

56,5%, веома задовољних 34,8%,  ни 

задовољних ни незадовољних 

4,3%,незадовољних 4,3%,  тако да  

се унапређење задовољства односи 

на смањење процента неодлучних и 

оних који су незадовољни   

1 Давање писаних  упутстава  

пацијентима од стране лекара 

и сестара о могућностима за 

телефонско заказивање са 

бројевима телефона  и радним 

временом појединих 

специјалности.  

 
 
 

Током 

2015.год 

 
 
 
 
 
 
 
  

Начелник службе др 

Љиљана Дугић, 

главна сестра,  

Смањење процента ни 

задовољних ни незадовољних 

и корисника који нису 

задовољни могућностима за 

телефонско заказивање 

прегледа за 2-3%. 
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Табела 3. Задовољство запослених 

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  Унапређење задовољста запослених 

могућностима за професионални 

развој 

Могућностима за професионални 

развој задовољно је 32,1%, веома 

задовољно 6,1%, ни задовољних ни 

незадовољних 32,7%%, 

незадовољних 20,2% и веома 

незадовољних 8,7% тако да ће се 

предузимати мере за унапређење 

задовољства запослених и смањење 

незадовољства за 

1 Спровођење едукација и 

доедукација у циљу 

професионалног усавршавања, 

додела специјализација и ужих 

специјализација  

 

 
 
Током 

2015.год 

Директор др 

Бранимирка 

Свилар, Стручни 

савет,  Комисија за 

доделу 

специјализација  

Повећање степена задовољста 

запослених могућностима за 

професионални развој и 

смањење броја незадовољних 

и веома незадовољних за 3-

5%.  

2. Унапређење задовољства 

запослених могућностима за 

континуирану медицинску 

документацију   
Задовољних је 35,8%, веома 

задовољних 8,2%, ни задовољних ни 

незадовољних 28,6% ,  

незадовољних  16,9% и веома 

незадовољних 10,5%  

 

1  

Сертификовање нових 

програма КМЕ, одржавање 

интерних програма 

акредитованих  предавања и 

ангажовање екстерних 

предавача са сертификованим 

предавањима за све профиле 

кадрова како би се омогућило 

максимално остваривање 24 

бода. 

 
Током 

2015год 

 
  

Директор др 

Бранимирка свилар, 

председник 

комисије КМЕ проф 

др Сандра 

Живановић, 

Комисија за КМЕ 

Повећање степена 

задовољства запослених 

могућностима за КМЕ, 

смањење  незадовољства за 2-

3%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Подизање степена задовољста 

запослених са адекватноћу опреме за 

рад 

1 У циљу подизања степена 

задовољства запослених 

планира се набавка   

 
 

Директор ДЗ др 

Бранимирка 

Свилар, заменик 

Повећање степена задовољста 

запослених адекватношћу 

медицинске опреме за 2-3% 
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Адекватношћу опреме за рад 

задовољно је 21,9%, веома 

задовољних је4,7%, ни задовољних 

ни незадовољних је 33,5%, 

незадовољни 28,7% и веома 

незадовољних 11.2% 

недостајуће медицинске 

опреме .   
Током 

2015. год 
директора др 

Славомир 

Петровић, УО Дома 

здравља  

4. Подизање степена задовољства 

запослених послом који обављају 
Задовољних је 31,5%, веома 

задовољних 8,0% ни задовољних ни 

незадовољних 35,9%, незадовољних 

16,5% и веома незадовољних 8,0%. 

 

1 Предузимање активности на 

смањењу процента 

незадовољства и процента 

неодлучних,  реорганизација и 

распоређивање запослених 

према стручним 

способностима и потребама.     

Током 

2015.год  
Руковоство ДЗ у 

сарадњи са 

начелницима и 

шефовима служби 

Смањење процента 

незадовољних и повећање 

процента задовољних за 2-3%.  
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Табела 4а. Препоруке и предлози мера на основу спољне провере квалитета стручног рада – редовна провера 

 

 

Датум редовне провере: _____10.12.2013.__________________________ 

 

Р.бр. Предмет унапређеоа 
Нивп 

припритета 
Мере и активнпсти 

Временски 
рпк 

Одгпвпрна пспба Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1.           2   менаџмент Набавка опреме 

2.       

3.       

4.       

5.        

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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Табела 4б. Препоруке и предлози мера на основу унутрашње провере квалитета стручног рада  

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Унапређење вођења медицинске 

документације ( Унутрашњом 

провером квалитета стручног рада у 

80% здравствених картона уписан 

план лечења  у  2014.год) 

          1 Едукација лекара, редовни 

стручни састанци, редовне 

провере квалитета стручног 

рада  

Током 

2015.год 
Начелник др 

Наташа Николић 

Шеф Службе, 

изабрани лекар, 

Комисија за 

квалитет 

Повећање процента 

здравствених картона у којима 

је уписан план лечења за 3-

5%. 

2 Подизање степена информисаности 

пацијената о правима у служби за 

здравствену заштиту одраслог 

становништва (Унутрашњом 

провером квалитета рада у 90% 

здравствених картона, постоји 

сагласност пацијента са 

предложеном медицинском мером и 

потпис у 2014.год)  

          1 Упознавање пацијената са 

правима, писане процедуре и 

информативни садржаји, 

предавања за кориснике    

Током 

2015.год 
Начелник  др 

Наташа Николић, 

Шеф Службе, 

изабрани лекар, 

Заштитник права 

пацијената, ПР дома 

здравља 

Повећање процента 

здравствених картона у којима 

постоји сагласност пацијената 

са предложеном медицинском 

мером за 3-5%  

3. Повећање пријављивања нежељених 

догађаја од стране запослених 
          1 Мотивисање запослених да 

пријављују нежељене догађаје   
Током 

2015.год  
Начелник др 

Љиљана Дугић, 

Главна сестра 

Службе, Комисија 

за квалитет 

Повећање пријављивања и 

евидентирања нежељених 

догађаја од стране запослених 

4. Унапређење  саветодавног рада у 

вези психофизичке припреме 

трудница за порођај (У 2014.години 

389 трудница) 

         1 Интензивирање саветодавног 

рада гинеколога, повећање 

степена информисаности 

трудница, штампање 

едукативног материјала 

Током 

2015.год 
Начелник др Ивица 

Магдић, тимови 

лекар/сестра 

Повећање процента трудница 

које похађају школу за 

психофизичку припрему за 

порођај од 7- 10% 

5. Унапређење заказивања у служби за 

здравствену заштиту жена, смањење 

дужине чекања у чекаоници  ( у 

2014.год било је 22.9 % пацијената 

који никад не заказују) 

         1 Примена процедура за 

заказивање, повећање 

информисаности 

пацијенткиња 

Током 

2015.год  
Начелник др Ивица 

Магдић, главна 

сестра 

Смањење процента корисница 

које никада не заказују 

преглед за 10% 

6. Унапређење  обавезних 

превентивних прегледа  

средњошколске деце у служби за 

здравствену заштиту школске деце и 

омладине (у 2014.год у I разреду 

било 85,05%, односно у III разреду 

79,07%)  

         1 Ревизија картотеке изабраних 

пацијената, позивање на 

редовне превентивне прегледе 

Током 

2015.год 
Начелник др 

Милица 

Живадиновић, 

Главна сестра 

Службе, тимови за 

лечење 

Повећање одазива на 

превентивне прегледе за 10% 

7. Унапређење доступности лекара у          2 Подизање степена Током Менаџмент ДЗ, Унапређење доступности и 
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педијатрији путем телефона (44,08% 

пацијената се слаже, 23,2% 

делимично слаже да им је изабрани 

педијатар доступан путем телефона, 

17,4% се не слаже а 14,5% не зна да 

постоји та могућност) У централном 

пункту доступна само једна линија и 

за превентиву и за куративу. 

информисаности  корисника, 

увођење још једне телефонске 

линије  

2015.год Начелник др  

Јасмина Ивошевић, 

Главна сестра 

Службе 

повећање информисаности 

корисника за 3-5% 

8. Смањење техничких ексцеса у 

Служби лабораторијске 

дијагностике (Унутрашњом 

провером квалитета рада технички 

екцеси од 0,23-0,25) 

         2 Занављање медицинске 

опреме, набавка центрифуга, 

контрола температурног пута 

епрувета 

Током 

2015.год 
Начелник др мед 

сци Верољуб 

Кнежевић 

Смањење техничких екцеса за 

0,03-0,05 
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Tабела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за општу медицину 
 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

 
 
Критеријум 1.3 

 
Превентивни прегледи се 

планирају,а пацијенти се унапред 

писаним путем обавештавају о 

датуму прегледа 

 
Наставити са 
активностима(позивање на 

превентивне прегледе,месечно 

праћење и анализирање одзива, 
састанци) које ће омогућити 

повећање процента превентивних 

прегледа у укупном броју прегледа 

и посета код лекара. 
 

1 

1.Упознати одговорне особе и 

непосредне извршиоце о 

планираним систематским 

прегледима и скрининзима 
 
2..На основу плана 

превентивних прегледа  и 

плана позивања на 

одговарајући скрининг,сваки 

тим према процедури писаним 

путем или путем телефона, 

позива своје пацијенте по 

одређеном редоследу 

 
3.Кроз недељне,месечне и 

ванредне унутрашње провере 

квалитета стручног рада од 

стране одговорних особа и 

комисија, пратити спровођење 

процедуре и резултате 

приказивати кроз извештаје 

Фебруар 

2015. 
 
 
 
 
 
Месечно 

током 2015. 
 
 
Тромесечно 

током 2015. 

Начелник службе, 

Прим.др Наташа 

Николић 
 
 
 
 
Шефови пунктова 
 
 
 
Прим.др Наташа 

Николић 
 
 

 
 
Очекује се да број 

превентивних прегледа 

порасте за 3 % у односу на 

2014. годину,када је обављено 

17 385 прев.прегледа 

 
Обухват скринингом на 

карцином колона од 2973 

односно 6,15%  у 2014.год  да 

се повећа за 2-3% . 

 
Обухват скринингом на  ДМ 

да се повећа за 3% у односу на 

обављених 1720 у 

2014.години 

 
Обухват скринингом на КВО 

да се повећа за 3% у односу на 

обављених 2092 у 

2014.години 

 

Обухват скринингом на 

депресију да се повећа за 3% у 

односу на обављених 1929 у 

2014.години 

2. 

 
Критеријум 4.12 

 
Нежељени догађаји се 

евидентирају,пријављују и оцењују 

 
Врши се интерна контрола 

нежељених догађаја 

I 

1.Редовно контролисати књиге 

нежељених догађаја 

 
2.Редовно проверавати 

поштовање усвојених 

процедура о  пријави 

нежељених догађаја  

 

 
Децембар 

2015. - 
једном 

месечно 

   
Шефови пунктова 
 
Одговорне сестре 
 
Прим.др Наташа 

Николић 
 

 
Повећање пријављеног броја 

нежељених догађаја и 

акцидентних ситуација – у 

2014. пријављена 4 нежељена 

догађаја . 

 
 



 12 

3.На састанцима служби 

упознавати запослене са 

пријављеним нежељеним 

догађајима, анализирати и 

решавати – документовати 

записницима 

 
4. Предлагати мере за 

унапређење 

 
5.Извештавати руководство о 

предузетим мерама  
 

Главна сестра 

Службе 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. 

Повећање задовољства корисника 

у општој медицини дужином 

чекања на заказан преглед, 

односно смањење процента 

корисника који долазе на преглед 

без заказивања (у 2014. Год. 11,8% 

корисника никада не заказује 

преглед) 1 

Повећање информисаности 

пацијената о начину и 

могућностима заказивања 

 

Постављање видно истакнутих 

обавештења о заказивању 

прегледа са бројевима 

телефона 

 

Израда протокола заказивања 

у складу са акредитационим 

препорукама 

 

Поштовање усвојених 

процедура за заказивање 

 
Током 

2015.год. 

 
Начелник 

Службе,тимови 

лекара/сестара,ПР 

Дома дравља 

 

Вођа Тима за 

акредитацију 

Службе за 

здравствену 

заштиту одраслих 

 

Начелин Службе 

 

 
Смаоеое ппрпцента 
пацијената кпји никада не 
заказују преглед за 2-3% 

 

Вођа тима                                                                            Датум                                   Директор 

Прим др Наташа Николић, вођа тима                                            26.01.2015.год.                                            др Бранимирка Свилар 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за здравствену заштиту жена 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

Критеријум 1.3 

 
Превентивни прегледи се планирају 

а пацијенткиње се унапред, писаним 

путем, обавештавају о датуму 

прегледа (систематски преглед, 

циљани на Ца ПВУ, циљани на рак 

дојке)  

 
 
Унапређење превентивног рада, 

позивање обављати у складу са 

стандардима за акредитацију, 

писаним путем, уз обавезну 

анализу обухвата и процента 

одазивања, као и предлагање мера 

за унапређење. 

 

I 

 
1. На основу плана 
превентивних прегледа сваки 
тим писаним путем позива 
пацијенте на обављање истих. 
 
2.Анализирати одазив и 

предлагати мере у зависности 

од резултата. 

 
 
3. Редовно спроводити 

проверу квалитета стручног 

рада    од стране одговорних 

особа и комисија  

 
Децембар 

2015. 
 
 
 
 
Месечно до 

децембра 

2015. 
 
 
 
 
Тромесечно 

до децембра 

2015. 

 
Др Ивица Магдић 

 
 
 
 
 
Др Марина 

Поскурица,  

Јелена Стојановић 

ВМС 

 
 
 
Др Ивица 

Магдић,др Марина 

Поскурица  а по 

потреби  комисија 

за проверу 

квалитета стручног 

рада. 

Стално унапређење 
превентивног рада са 
очекивањем да број 
превентивних прегледа 
порасте за 3 % у односу на 
претходну годину када је 
обављено  47 185  ових 

прегледа.( 46,50%) 
 
Повећање одазива 

пацијенткиња на скрининг на 

карцином грлића материце за 

2% у односу на 2014.год. када 

је позвано 5.133 жена, а 

одазвано-тестирано4.537. 

Посебно повећати број 

позваних жена на скрининг на 

карцином дојке за 5% у 

односу на 2014.годину када је 

позвано 1.653, а мамографију 

обавило 1.286  
 
Унапређење превентивног 
рада. 
 
Стално праћење и унапређење 
квалитета превентивног рада. 

2. 

Критеријум 4.12 

 
Нежељени догађаји се 

евидентирају,пријављују и оцењују 

 
 
 

II 

1.Редовно контролисати 

поштовање процедуре о 

пријављивању нежељених 

догађаја. 

 
2.Стално охрабривати 

запослене да пријављују 

У 

континуитету 

до децембра 

2015. 

 

 

 

Др Марина 

Поскурица 

ВМС Јелена 

Стојановић 

 
Др Ивица Магдић 

 

Редовно пријављивање 

нежељених догађаја   

 
 
Сви запослени едуковани и 

мотивисани да пријављују 

нежељене догађаје 
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Наставити са свим активностима 

и охрабривањем запослених за 

пријављивање, анализу и 

предузимањем мера за спречавање 

појаве нежељених догађаја. 

 
 
 

нежељене догађаје. 

3.Анализирати пријављене 

нежељене догађаје и 

предлагати  мере за њихово 

решавање и превенирање. 

 
 
4.Редовно извештавати 

руководство о предузетим 

мерама  

 

 

Квартално до 

12.2015. 

 
Др Ивица Магдић, 

сви запослени 

 
 
Др Ивица Магдић 

 
 
Превенција понављања 

нежељеног догађаја 

 
 

Воађа тима                     Датум                               Директор 

__др Ивица Магдић _____________                  27.01.2015    __др Бранимирка Свилар___ 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за здравствену заштиту деце и омладине 
 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 
 
 
 
 
 
Критеријум 1.1 

 
Превенција се обавља у складу са 

законом 

 
 
 
Потребно је поштовање законских 

одредби при планирању и 

обављању превентивних прегледа 

 

I 

1.Правовремено упознавање 

са променама законске 

регулативе 
 
2.Доношење плана 

превентивних прегледа  

 
3. Редовно проверавати 

поштовање усвојених 

процедура о извршењу плана 

 

4.Повремено радити 

евалуацију и ревизију 

постојећих, и увођење нових 

процедура 

 
5. Редовно  

достављање извештаја  

Стручном савету, директору, 

Комисији за УК рада 

 
6.Направити предлог мера за 

унапређење и спроводити их 

 
1 месечно у 

континуитету 

до децембра 

2015. 
 
 
 
 
месечно у 

континуитету 

до децембра 

2015. 
 
 
 
 квартално у 

континуитету 

до децембра 

2015. 

1.Правник Дз, тим 

за УК 

  

2.Начелник, Шеф, 

тимови 

  
3.Начелник, Шеф,  

главна сестра 

службе за 

здравствену 

заштиту деце 

предшколског 

узраста 

 
 
 
4.главна сестра 

службе за 

здравствену 

заштиту школске 

деце и омладине 

 
5.Начелник 

 
 
1. Све усвојене процедуре се 

примењују у пракси 

 
2.Повећање процента 

превентивних  прегледа за 

10% у Служби за здравствену 

аштиту школске деце 

 
 
 
 
 
 
 
   

2. 

Критеријум 2.1 

 
Прегледи се заказују. Пацијенти 

којима преглед није закаан примају 

се након тријаже. 

 

 

Критеријум 2.2 

 

Обавља се тријажа на месту 

I 

1.Редовно проверавати 

поштовање процедура за 

пријем и тријажу 

 
 
2.Редовно контролисати 

протоколе тријаже и хитних 

стања 

 
3.Редовно извештавати 

 
месечно у 

континуитету 

до децембра 

2015. 
 
 

   
Начелници и 

шефови 

Служби,главне 

сестре,надзорне 

сестре 

 
 
 
 

 
Сви запослени поштују 

процедуре за пријем и тријажу 

пацијената 

 

Повећање заказаних прегледа 

у куративи за 30% 
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контакта како би пацијент био 

збринут 

 

Критеријум 2.3 

 

Пацијенти су подељени у категорије 

према њиховим потребама,а они 

чије стање захтева хитно лечење 

имају предност 

 

Потребно је усвојене процедуре 

користити,ревидирати и 

контролисати њихово спровођење 

непосредне руководиоце 

 
4. Предлагати мере за 

унапређење 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. 

 

Критеријум 4.11 

 

Постоји систем за спречавање 

настанка грешака приликом 

руковања лековима 

 

Врши се редовна контрола 

поштовања система за спречавање 

настанка гречака приликом 

руковања лековима 

1 

 

1.Редовно контролисати 

вођење пратеће 

документације (евиденција 

лекова,књиге наркотика) 

 

2.Редовно ивештавати главне 

сестре и начелнике служби о 

спроведеним контролама 

 

3.Предлагати мере за 

унапређење 

 
Месечно у 

континуитету 

до краја 2015. 

 
Главне сестре 

служби, надзорне 

сестре 

 
Поштовање свих процедура за 

адекватно складиштење и 

чување лекова и наркотика 

4. 

 

Критеријум 4.12 

 

Нежељени догађаји се 

евидентирају,пријављују и оцењују 

 

Врши се интерна контрола 

нежељених догађаја  

1 

 

1.Редовно контролисати 

Књиге нежељених догађаја 

 

2.Редовно проверавати 

поштовање усвојених 

процедура о пријави 

нежељених догађаја 

 

3.На састанцима служби 

упознавати запослене са 

пријављеним нежељеним 

догађајима,анализирати и 

решавати-документовати 

записницима 

 

4.Предлагати мере за 

унапређење 

 
Једном 

месечно до 

децембра 

2015. 

 

Начелници и 

шефови служби, 

гллавне и надзорне 

сестре 

 
Сви запослени информисани о 

предузетим мерама код 

нежељених догађаја и 

мотивисани за пријављивање 
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5.Извештавати руководство о 

предузетим мерама 

 

Вођа тима                       Датум                               Директор 

Др Милица Живадиновић,вођа тима                                             15.01.2015.     __др Бранимирка Свилар 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за специјалистичко консултативну делатност 

 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 

1. 

 
Критеријум 1.2 

 

Превенција се обавља кроз два типа 

прегледа: 

систематски прегледи- 

садржај и тип  је везан за 

популациону групу 

 

 
 
Потребно је поштовање законских 

одредби при планирању и 

обављању превентивних прегледа 

 
 
 
 

1 

 
1. План рада Очног одељења 

    План систематских 

прегледа 

     План унапређења 

квалитета рада СКС 

    Процедуре за превентивни 

офталмолошки преглед деце 

у другој години живота. 

   Процедуре за превентивни 

офталмолошки  преглед деце 

у четвртој години живота. 

   Процедуре за превентивни 

офталмолошки преглед деце 

пред полазак у школу  узраст 

у шестој/седмој години. 

 

2.План рада ОРЛ одељења 

   План систематских 

прегледа. 

    План унапређења 

квалитета рада СКС. 

    Процедура за превентивни 

преглед деце у четвртој 

години живота. 

    Процедура за превентивни 

преглед деце у шестој/седмој 

години живота. 

 
 
 
месечно до 

децембра 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месечно до 

децембра 

2015 

 
 
Начелник СКС 

 

Шеф одељења 

Офталмологије 

 

Шеф одељења ОРЛ 

 

Комисија за 

унапређење 

квалитета СКС 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сви запослени су упознати и 

примењују усвојене 

процедуре 

 

 

Извршеље плана рада СКС 

преко 95 % 

 

Извршење плана 

систематских прегледа деце 

по узрастима преко 95 % 

Офталмолошког одељења. 

 

Извршење плана 

систематских прегледа деце 

по узрастима преко 95% 

ОРЛ одељења. 

 

Праћење на кварталном нивоу 

извршења по извештају 

Сттистичко-информативне 

службе.   

 

 

2. Планом за унапређење квалитета рада и безбедности 

пацијента одређују се области које би требало побољшати, 

мере које би требало предузети, као и резултати и праћење 

истих.  
 

 

Критеријум 8.2 

 

Организациона јединица има свој 

план за унапређење квалитета рада и 

безбедност пацијента 

 

 

 

1 

 

 

 План унапређења квалитета 

рада СКС за 2015. 

 

Праћење показатеља 

 

 

 

Сваког месеца 

2015 

 

 

 

Начелник СКС 

 

Комисија за 

унутрашњи надзор 

 

Сви запослени су упознати са 

показатељима квалитета и 

учествују у унапређењу 

 

Примењују се процедуре: 
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Потребно је да организациона 

јединица донесе свој План за 

унапређење квалитета и 

безбедности пацијената 

квалитета: 

 

Дужина чекања на заказан 

први преглед 

 

Проценат заказаних 

пацијената 

 

Проценат пацијената који су 

примљени у року од 30 

минута од заказаног термина. 

 СКС Тријаже,заказивања,анализа 

показатеља квалитета. 

 

 

Просечна дужина чекања на 

заказан први преглед СКС је  

12, 75 дана за 2014 

Циљ је да се скрати на 11, 5 

дана 

 

Проценат заказаних прегледа 

је  52, 75 % за 2014 

Циљ је да се повећа на 54 % 

 

Примити пацијента у 

заказаном термину,одступње 

је у просеку 5, 08 %. 

Циљ је да се скрати на 4, 5 % 

 

 

Вођа тима                     Датум                              Директор 

__др Љиљана Дугић_____                                                                    27.01.2015.                          др Бранимирка  Свилар 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 
 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за поливалентну патронажу 
 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Критеријуми  

 

Све процедуре које су донете се 

користе у раду и редовно се врши 

контрола поштовања истих 

 

 

 

 

 

 

Неопходно је донете процедуре 

поштовати и примењивати у 

свакодневном раду 

I 

 
1.Примена процедура у 

свакодневном раду- 

евиденција отклањања 

инфективног отпада 

 
2.Унутрашња контрола 

квалитета стручног рада 

месечно 

 
3.Анализа Плана рада 

службе за 2014.годину 

 

4.Ревизија постојећих 

процедура и увођење нових 

два пута у току године 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Континуирано 

током  

2015.год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Др Видосава 

Жубринић,начелник 

Службе 

Јелена 

Ђукић,главна 

сестра 

Надзорне сестре 

 
 
 
 

 
Процедуре се примењују у 

редовном раду,квартални 

извештаји о квалитету рада 

службе 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Вођа тима                                         Датум                                Директор 

__др Видосава _Жубринић                                                        27.01.2015.                        др Бранимирка Свилар 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за дијагностичку радиологију 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Критеријум 5.1 

 
Просторије организационе 

јединице испуњавају услове 

за пружање услуга. 

Просторије испуњавају 

захтеве за пружање услуга 

радиолошке дијагностике и 

обухватају: • лако доступну 

локацију (омогућен приступ 

лицима са инвалидитетом)…..  
 
Обезбедити прилаз за инвалидна 

лица у складу са стандардима 

 
 
2  

 
 
Изградња прилаза за  особе 

са инвалидитетом  

 

 
 
Током 2015. 

 
 
 
Менаџмент ДЗ 

 
 
Унапређење квалитета рада 

и безбедности запослених и 

пацијената 
 
Лакша доступност услуга  

лицима са инвалидитетом   

 

Вођа тима                                                Датум                               Директор 

__ВМС Драгана Радојичић___                                                       29.01.2015.                  др Бранимирка Свилар_ 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за лабораторијску дијагностику 
 
 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 
Критеријум 3.3 

 
Запослени имају одговарајуће 

квалификације и  лиценце 

 
 
 
Потребно је да сва стручна лица 

за чији је рад неопходна лиценца 

имају лиценцу  

1 

1.Пратити  персоналне 

досијее свих запослених у 

Служби за лабораторијску 

дијагностику, пратећи 

њихове КМЕ чиме 

продужавају валидност 

својих лиценци 
 
2.Предузимање мера за 

лиценцирање здравствених 

сарадника 

 
 
 
Јун 2015.год. –

према 

сазнањима из 

МЗ 

 
 
 
Шеф одељења за 

правне и кадровске 

послове  

 
Др сци Верољуб 

Кнежевић 

 
 
 
Сви запослени који подлежу 

лиценцирању имају лиценце 

за рад 

2. 

 
Критеријум 3.5 

 
Постоји руководилац 

лабораторијске службе који има 

одговарајуће квалификације за то 

радно место 

 
 
Потребно је обезбедити  да 

руководилац лабораторијске 

службе има одговарајуће 

квалификације за то радно 

место. 

 
 
 

1 

 
1.На руководећа радна 

места поставити лица 

према систематизацији 
(Службом руководи лице 

које је у процесу 

лиценцирања на основу 

Измене и допуне Закона о 

здравственој заштити од 

01.08.2010.године) 

 
 
 
Децембар 

2015.године 

 
 
 
Др Бранимирка 

Свилар, директор 

ДЗ 

 
Службом руководи лице које 

подлеже лиценцирању по 

„Измени и допуни закона о 

здравственој заштити“ од 

01.08.2011.год. а  није још 

увек спроведен у 

здравственим установама,али 

поседује све 

професионалне,саветодавне,  

организационе и научне 

способности (5 научних 

радова на сци листи и више од 

20 стручних радова) 

предвиђене актом о 

систематизацији и описом 

послова 

 
Подјединицама руководе 

стручна лица која имају 

лиценцу за рад у лабораторији 

3. 
 
Критеријум 8.3 

 

1 
Ажурније сигнирање и 

евидентирање 

лабораторијских узорака са 

У првом 

кварталу 2015. 

 

Начелник 

Лабораторијске 

дијагностике, 

Повећање процента 

сигнираних узорака са ЈЛБ, 

односно смањење 
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Праћење показатеља квалитета 

рада и безбедности   
Јединственим 

лабораторијским бројем 

Редовна месечна провера 

квалитета стручног рада 

Квартално достављање 

извештаја о спроведеним 

проверама квалитета 

стручног рада Стручном 

савету Дз 

Фебруар 2015. 

 

Континуирано 

током 2015. 

 

шефови, главна 

сестра  

 

Начелник, шефови, 

главна сестра 

 

Начелник, шефови 

необележених узорака на 0,5% 

 

Увођење процедуре за 

праћење изгубљених 

резултата 

 

Унапређење квалитета рада и 

безбедности  

4. 

 

Критеријум 8.5 

 

Потребно је унапредити вођење 

записника  2 

 

Повећање броја састанака 

после сваког нежељеног 

догађаја, стручног 

колегијума, важних 

информација и практичних 

инструкција при увођењу 

нове процедуре рада и мера 

унапређења квалитета 

 

 

Континуирано 

током 2015. 

 

 

 

Начелник ЛАБ, 

шефови, главни 

лаборант и 

надзорни лаборанти  

Одржана 4 састанка на 

годишњем нивоу са 

записницима и мерама за 

унапређење квалитета рада на 

којима ће присуствовати сви 

запослени 

5. 

 

Критеријум 8.8 

 

Задовољство запослених се прати 

и предузимају активности како би 

се степен задовољства повећао 

 

 

 

Потребно је анализирати 

резултате анкете о задовољству 

запослених и предузимање мера 

за повећање задовољства 

 

1 

1.Анкетирати 

запослене,анализирати 

резултате анкете о 

задовољству запослених  

 

2.Упознати  све  

запослених са резултатима 

анкете и предложеним 

корективним мерама  

 

 

 

Квартално у 

2015. 

 

Начелник ЛАБ, 

шефови, главни 

лаборант и 

надзорни лаборанти  

 

 

 

 

 

 

Повећање за  

3% задовољства запослених  

 

Унапређење квалитета рада 

 

 

Вођа тима                                 Датум                               Директор 

__др сци мед Верољуб Кнежевић                                               05.02.1015                   др Бранимирка Свилар 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за животну средину 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Критеријум 20.8 

 
Постоји систем за регистровање 

сваког предмета који се стерилише 

 
Наставити са активностима које 

ће допринети унапређењу 

регистровања предмета за 

стерилизацију. 

 
 

1 

 
Увођење чек листе за 

стерилизацоију 

 

Март 2015. 

 

Славица 

Вукосављевић, 

дипл.инг 

Уведени протоколи и 

процедуре за регистровање 

предмета који се стерилишу  

 
Чек листа за стерилизацију 

која садржи тип 

стерилизатора,датум 

стерилизације,контингент 

стерилизације и одговорно 

лице 

 
Унапређење квалитета рада и 

безбедности пацијената и 

запослених 

 
 

Вођа тима                                                         Датум                               Директор 
Славица Вукосављевић, дипл.инг                                        11.02.2014.                                        дрБранимирка Свилар 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за људске ресурсе 
 
 

Р.

бр

. 

Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

Критеријум 4.6 

 
Запосленима је омогућена неопходна 

едукација односно обука која се 

односи на квалитет њиховог рада,у 

складу са потребама организационе 

јединице 
 

1 

 
1.План стручног 

усавршавања здравствених 

радникапо службама 

 
2.План стручнод 

усавршавања 

немедицинских радника 

 

3.Акредитовање већег броја 

предавања 

 

4.Омогућити запосленима да 

добију већи број бодова 

 
 
Континуира

но током 

2015. 

 
 
Менаџмент ДЗ 

 

Комисија за КМЕ 

 
Сви запослени радници 

упознати са Планом едукације 

 

Сви запослени радници имају 

једнаке могућности а стицање 

бодова за лиценцу 

 

Сви нездравствени радници 

треба да се едукују у својим 

областима –предвиђено 

повећање едукација за 1% 

2. 

Критеријум 6.3 

 

Спроводи се програм из области 

заштите здравља и заштите нараду 

запослених 

 

Неопходно је редовно спроводити 

програм из области заштите здравља 

и заштите на раду запослених 

 1 

1.Анализирати извештаје о 

редовним контролама 

коришћења заштитне 

опреме запослених са 

предлогом мера за 

побољшање 
 

2.Анализирати извештаје 

Комисије за 

интрахоспиталне инфекције 

о спроведеној вакцинацији 

запослених са предлогом 

мера за повећање обима 

3.Анализирати извештаје 

референта заштите на раду о 

спроведеним обукама и 

вакцинацији са предлогом 

мера за побољшање 

 

 

Континуира

но током 

2015. 

 

Вођа Тима за ЉР, 

референт за 

безбедност,главна 

сестра ДЗ 

-Сви запослени прошли 

обавезне обуке из области 

заштите на раду 
 

-Сви запослени поштују 

процедуре и користе заштитну 

опрему 
 

-Сви запослени којима је 

обавезна вакцинација добили 

потребне ваццине 

 

 

Сви запослени упознати са 

процедурама о спровођењу 

профилаксе код убода иглом 

 

Сви запослени поштују 

усвојене процедуре за рад и 
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4.Периодична ревизија 

процедура 

 

5.Доношење нових 

процедура из ове области 

 

руковање опремом  

3. 

Критеријум 6.4 

 

Обавља се редовно праћење како би се 

осигурало спровођење смерница из 

области заштите здравља и заштите на 

раду запослених 

 

Потребно је редовно праћење 

спровођења смерница из области 

заштите здравља и заштите на раду  

 

 
1 

 

1.Анализирати извештаје 

Комисије за 

интрахоспиталне инфекције, 

предлог мера за побољшање 

 

2.Анализирати извештаје 

Комисије за унутрашњи 

стручни надзор, предлог 

мера за побољшање 

 

 

3.Анализирати извештаје 

референта за заштиту 

здравља и заштиту на раду, 

предлог мера за побољшање 

 

4.Редовно праћење законске 

регулативе из ових области 

и редовно обавештавање 

запослених 

 

5.Периодична евалуација и  

ревизија процедура 

 

 

Континуира

но током 

2015. 

 

Руководство ДЗ, 

главна сестра ДЗ, 

Одбор за безбедност 

ДЗ 

 

Одбор за безбедност 

ДЗ, Руководство ДЗ  

 

 

 

 

Правници ДЗ, 

референт за 

безбедност 

Д.Манасијевић 

 

Сви запослени обавештени о 

смерницама из ових области 

 

Унапређење квалитета рада и 

безбедности запослених и 

пацијената 

 

Смањити број повреда на раду 

за 1% 

 

Вођа тима                                                              Датум                               Директор 

Др Весна Глишовић                                                             28.01.2015.                   _др Бранимирка Свилар_ 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за управљање информацијама 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приорите

та 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 
Критеријум 1.1  
 
Садржај здр.документације урађен је 

према смерницама Владе РС 

 
Наставити са аткивностима које 

унапређују вођење медицинске 

документације.  

2 

1.Редовно праћење промена 

у законској  регулативи на 

порталу  

www.slglasnik.com 
 
2.Контролисати постојање 

одговарајуће  медицинске 

документације на свим 

пунктовима  

(протоколи, књиге 

евиденција, обрасци) 

 
3. Анализирати извештаје 

начелника служби о 

извршеним контролама над 

стручним радом са 

предлогом мера  у вези 

вођења мадицинске 

документације 
 
4. Контролисати поштовање 

усвојених процедура о 

начину вођења  медицинске 

документације 

 
5. Периодично ревидирати 

постојеће процедуре 

1.недељно до  

децембра 

2015. 
 
 
 
Квартално до 

децембра 
2015. 
 
 
 
Квартално до 

децембра  
2015. 
 
 
 
 Квартално 

током 2015. 
 
 
 Квартално 

током 2015. 

 
Др Нада 

Миловановић, 

спец.социјалне мед. 

правници ДЗ, 

ПР Дома здравља, 

прим др Видосава 

Жубринић   
 
 
 
Главна сестра ДЗ, 

Наташа Милојевић 

 
 
 
 
 
Начелници служби  

 
 
 

Медицинска документација 

се води у складу са 

законском регулативом  

 
Правовремено 

информисање запослених о 

променама у законској 

регулативи за вођење мед. 

Документације 

 
Тим за УИ отклања 

евентуалне неправилности 

по процедури, обезбеђена 

сва мед.документација  

  
Правовремено уочавање 

неправилности и њихово 

отклањање  

 
 Примена и поштовање 

усвојених процедура   
 
 

2. 

Критеријум 1.2 

 
Уколико је уведена електронаска 

документација,урађена је према 

предвиђеним стандардима МЗ 

 
 

1 

1. Имплементација Е-

картона сукцесивно у складу 

са планом активности  
 
2. Наставити са 

имплементацијом 

Ел.здр.картона у свим 

 
До краја 

2015.год  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Дејан Стевановић, 

 
 У свим објектима ДЗ 

уведен Ел.здравствени 

картон 

 
Сви објекти ДЗ умрежени и 

обезбеђен приступ 

http://www.slglasnik.com/
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Натавити са имплементацијом 

електронског картона који се сада 

неуједначено примењује  

службама према 

предвиђеном распореду 

 
3. Умрежавање свих 

објеката ДЗ уз максималну 

безбедност приступу 

подацима 

 
4. Увођење електонског 

пословања, електронског 

прослеђивања информација 

и обавештења  

 
 

информатичар ДЗ 

координатор,  

 

подацима 

 
Ефикаснији рад услед брже 

доступности података, 

прослеђивање информација 

и обавештења 

електронским путем, 

електронско плаћање 
 
Унапређење квалитета рада, 

правовремена 

информисаност, смањење 

непотребног штампања и 

копирања материјала   

5. 

Критеријум 1.4 

 
По отпусту пацијената здравствена 

документација се комплетира и у 

предвиђеном року архивира 

 
Наставити са активностима на 

даљем унапређењу система архиве 
1 

1.Редовна провера 

поштовања усвојених 

процедура о архивирању 

података  

 
2.Ревизија усвојених 

процедура о архивирању 

података  

 
3.Анализа Извештаја 

Спољашње контроле 

архивирања података    

 
4. Едукација и доедукација 

лица задужених за рад у 

архиви  

 
Квартално 

током 2015. 

год  

 
Архивари Томислав 

Рафаиловић, Марија 

Милојевић 
 
 
Шеф одељења општих 

послова  

 

 

 

Менаџмент ДЗ 

 
Сва документација се 

архивира према усвојеним 

процедурама 

 
Поштовање и примена 

процедура  

 
Спроведена едукација и 

доедукација у Градском 

архиву 

 

 

Вођа тима                                            Датум                               Директор 

др Нада Миловановић                                                                     04.02.2014                                    др Бранимирка Свилар  
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 
Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за руковођење 
 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

Критеријум 1.1 

Утврђен је циклус стратешког 

планирања 

 

Критеријум 1.2 

Руководство дефинише своју улогу 

у стратешком планирању 

 

Критеријум 1.3 

Руководство припрема неопходне 

податке и документа у вези са 

стратешким планом 

1. 

 

1.Формирање тима за 

стратешко планирање, 

 

2.Преиспитати ВИЗИЈУ  И 

МИСИЈУ,  

 

3.Ревизија Стратешког 

плана. 

 

4.Започињање активности на 

новом циклусу стратешког 

планирања(прикупљање 

података,утврђивање 

приоритета и 

стратегија,стратешко 

планирање) 

 

 

Март 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2015. 

 

Др Бранимирка 

Свилар, директор 

ДЗ 

 

Вођа тима за 

стратешко 

планирање 

 

Формиран тим за стратешко 

планирање 

 

Преиспитана мисија и визија 

 

Ревидиран Стратешки план 

 

Предложен  Стратешки план 

за период  2016.-2020.год 

2. 

Критеријум 5.3 

 

У случају појаве нежељеног догађаја 

испитује се узрок настанка 

 

 

 

 

 

1.Формирање тима за 

праћење нежељених 

догађаја 

2. Анализа извештаја о 

поштовању процедура за 

праћење узрока настанка 

нежељених догађаја 

 

3.Анализа извештаја о 

узроцима настанка 

нежељених догађаја и 

предузетим мерама за 

исправљање недостатака и 

превенцију будућих НД 

 

4.Континуирано 

охрабривање запослених за 

 

квартално до 

децембра 

2015. 

 

Др Бранимирка 

Свилар,директор ДЗ 

 

 

 

 

 

 

Формиран тим за праћење 

нежељених догађаја 

 

 

Руководство упознато са свим 

нежељеним догађајима и 

предузетим мерама.(Повећање 

пријављених нежељених 

догађаја за 5%) 

 

 

 

 

 

Повећање процента 

пријављених нежељених 
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уредно евидентирање 

нежељених догађаја и 

раздвајање и посебно 

евидентирање 

акциденталних ситуација 

догађаја за 2% до краја 2015. 

 

3. 

Критеријум 7.4 

 

У случају потребе за побољшањем 

учинка, руководство предузима 

одговарајуће мере у циљу постизања 

побољшања учинка, на основу 

показатеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализа извршења 

планова, 

2. Предлог мера за 

унапређење, 

3. едукација запослених  

4. занављање опреме 

5. набавка нове опреме 

6. увођење нових 

технологија  

 

 

 

 

квартално до 

децембра 

2015. 

 

Др Бранимирка 

Свилар,директор ДЗ 

 

Председник 

Сртучног савета 

 

Повећање превентивних 

активности за 2% до 3%, 

 

Повећање задовољства 

корисника за 2% до 3% 

 

Повећање задовољста 

запослених за 2% до 3% 

 

Обезбеђена финансијска 

средства за награду 

запослених на унапређењу 

квалитета рада 

4. 

Критеријум 8.3 

 

Све процедуре су усвојене од стране 

овлашћеног тела, односно лица. 

 

 

Критеријум 8.4 

 

Потребна је стална контрола 

спровођења примене процедура у 

свакодневном раду , њихова 

ревизија и увођење нових 

 

1.Ревизија постојеће 

комисије за усвајање 

процедура и формирање 

нове 

 

2.Редовне контроле примена 

процедура у свакодневном 

раду 

 

3.Ревизија процедура у 

доножења нових 

квартално до 

децембра 

2015. 

 Ревидирана и формирана нова 

комисија  

 

Ревидиране процедуре 

 

Вођа тима           Датум          Директор 

_др Бранимирка Свилар, вођа тима                                             11.02.2014.                               др БранимиркаСвилар 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за стандарде управљања 

Р.бр. Предмет унапређења 

Ниво 

приоритет

а 

Мере и активности 
Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Критеријум  1.6 

 

УО учествује у преиспитивању 

мисије и визије  

    2 

 

Преиспитивање мисије и 

везије  

 

Март 2015.год 

 

председник УО 

председник НО 

 

Преиспитане и ревидиране 

мисија и визија 

2. 

 

Критеријум 4.3 

 

Управни одбор се извештава о 

активностима на унапређењу 

квалитета рада установе 

 

Потребно је адекватно и 

правовремено информисање УО о 

активностима на унапређењу 

квалитета рада 

 

 

2 

1.Подношење Извештаја  за 

претходну годину и 

Усвајање Плана  о 

унапређењу квалитета рада 

за наредну годину  

 

2.Ревизија процедуре о 

информисању УО о 

активностима на 

унапређењу квалитета рада 

 

 

3.Комисија за унапређење 

квалитета рада доставља 

месечне записнике са 

одржаних састанака 

директору, који информише 

УО на седницама   

 

4.УО усваја извештај 

Комисије и налаже мере за 

исправљање недостатака  

 

 

март 2015. 

 

 

 

квартално до 

децембра 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Комисије за УК 

рада 

Вођа Тима за СУ 

 

 

 

 

Председник УО 

 

 

 

 

 

Комисија за УК 

рада   

 

Адекватно и правовремено 

информисање УО 

 

Најмање четири записника 

са седница УО на којима се 

расправљало о активностима 

на   унапређењу квалитета 

рада 

 

Активно учешће УО у 

активностима на унапређењу 

квалитета рада Дом здравља. 

 

 

3. 

Критријум 5.4 

 

Управни одбор врши процену 

резултата свог рада 

 
УО је дужан да о свом раду и о 

плановима за унапређење рада 

извештава Надзорни одбор 

2 

 
1.Укључивање Надзорног 

одбора у рад УО 

 
2.Одржавање заједничких 

месечних седница 

 
3.Укључивање представника 

 
 
Месечно до 

краја 2015.год 

  
председник УО 

председник НО 

 
Представници 

синдиката 

 
Усвојена процедура о 

организовању седница, 

достављању материјала 

правовремено и записника 

свим члановимаУО,НО и 

синдиката 
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свих синдиката  

   

Вођа тима                                                       Датум                                Директор 

Др Зоран Петровић                                                                           05.02.2015.                                                др Бранимирка Свилар 
   

 


