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ФИЛИЈАЛА РЗЗО:    ____                                                                                ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО  ЗДРАВЉЕ:   _Крагујевац___ 

 

ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА  

ЗА     I-XII   2015. ГОДИНЕ 

  
 

Назив здравствене установе   ______Дом ___здравља__Крагујевац____ 

 

Назив здравствене установе у саставу __________________________________________ 

          

Табела 1.  Остварени резултати - показатељи квалитета здравствене заштите и квалитета рада 

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 
Утврђене тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Повећање процента 

превентивних прегледа у 

односу на укупан број прегледа 

за 1-2% у Служби за 

здравствену заштиту одраслих 

Повећање процента 

превентивних 

прегледа у односу на 

укупан број прегледа 

за 1-2% 

За параметар проценат 

превентивних прегледа у 

укупном броју прегледа и 

посета код лекара 

показатељ за 2015.год је 

3,70. 

 Непланирани природни 

одлив (одлазак у пензију) 

запослених током 

2015.године. Дужа одсуства 

запослених због болести 

током 2015.године 

2. 

Повећање процента упућених 

пацијената старијих од 50 год 

на ФОБ тест за 5-10% у Служби 

за здравствену заштиту 

одраслих 

Повећање процента 

упућених пацијената 

старијих од 50 год на 

ФОБ тест за 5-10% 

Проценат регистрованих 

корисника старијих од 50 

год којима је урађен тест 

на крваваљење у столици 

је 5,50. 

 Непланирани природни 

одлив (одлазак у пензију) 

запослених током 

2015.године. Дужа одсуства 

запослених због болести 

током 2015.године и 

прерасподела на недостајућа 

радна места 

3. 

Повећање процента 

регистрованих корисника 

старијих од 65 год 

вакцинацијом против сезонског 

грипа  за 2-3% у Служби за 

здравствену заштиту одраслих 

Повећање процента 

регистрованих 

корисника старијих од 

65 год вакцинацијом 

против сезонског 

грипа  за 2-3%. 

Обухват рег. корисника 

старијих од 65 год 

вакцинацијом против 

сезонског грипа у 2015. 

год је 16,27%.  

  

4. 
Повећање процента 

превентивних прегледа за 2-4% 

Повећање процента 

превентивних 

Проценат превентивних 

прегледа у укупном броју 
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на годишњем нивоу у 

Службама за здравствену 

заштиту предшколске и 

школске деце 

прегледа за 2-4% на 

годишњем нивоу. 

посета и прегледа је 

18,10% 

5. 

Повећање процента 

превентивних прегледа у  

Служби за здравствену заштиту 

жена у укупном броју прегледа 

за  2-3%.  Повећање процента 

корисница од 25-69 год 

обухваћених скринингом на 

карцином грлића материце за 2-

3%. 

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%.  

Проценат превентивних 

прегледа у укупном броју 

прегледа и посета код 

гинеколога је 38,60 %, а 

проценат корисница 

обухваћених скринингом 

на карцином грлића 

материце је 10,20%.   

 Неодазивање корисница на 

заказане скрининг прегледе 

6. 

Повећање процента заказаних 

прегледа у односу на укупан 

број посета за 5-10% у Служби 

за специјалистичко – 

конслултативну делатност 

Повећање процента 

заказаних прегледа у 

односу на укупан број 

посета за 5-10%. 

У 2015.години у одељењу 

ОРЛ проценат заказаних 

је 18,67%, а у одељењу 

oфталмологије је 26,27%. 

 Због уочених тешкоћа у 

свакодневном раду 

прекинуто је заказивање 

прегледа у ОРЛ одељењу 

током 2015. године. 

7. 

Повећање просечног броја 

патронажних посета по особи 

старијој од 65 год за 0,02- 0,03 

односно повећање укупног 

броја посета за 2-3%. 

Повећање просечног 

броја патронажних 

посета по особи 

старијој од 65 год за 

0,02- 0,03 односно 

повећање укупног 

броја посета за 2-3%. 

У 2015.години 6.040 

посета особама старијим 

од 65 година односно 

0,23 по особи, 22,54% у 

односу на укупан 

становника те добне 

категорије. 

 Недостатак кадра у Служби 

поливалентне патронаже. 
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    Табела 2. Остварени резултати - задовољство корисника  

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 
Утврђене тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Смањење процента пацијената 

који никада не заказују преглед 

за 3-5% у Служби за 

здравствену заштиту одраслих 

Смањење процента 

пацијената који никада не 

заказују преглед за 3-5% 

У 2015.год 17,4% 

корисника се слагало са 

изјавом да никада не 

заказује преглед.   

 Недостатак кадра у Служби за 

здравствену заштиту 

одраслих. 

2. 

Повећање информисаности о 

промени изабраног лекара за 

10% у Служби за здравствену 

заштиту одраслих 

Повећање 

информисаности о 

промени изабраног 

лекара за 10% 

У 2015.год проценат 

корисника који су 

упознати са променом 

изабраног лекара  је 

54,9%.  

  

3. 

Повећање процента корисника 

који се слажу да могу да 

остваре телефонску 

комуникацију са изабраним 

лекаром за 5% у Служби за 

здравствену заштиту одраслих 

Повећање процента 

корисника који се слажу 

да могу да остваре 

телефонску комуникацију 

са изабраним лекаром за 

5% 

У 2015.год проценат 

корисника  који су 

задовољни 

комуникацијом са 

изабраним лекаром је 

49,4%  

 Преоптерећеност изабраних 

лекара дневним бројем 

прегледа. Недостатак кадра у 

Служби за здравствену 

заштиту одраслих 

4. 

Повећан број информисаних 

корисника на годишњем нивоу 

за 5%. у Службама за 

здравствену заштиту 

предшколске и школске деце 

Повећан број 

информисаних корисника 

на годишњем нивоу за 

5%. 

У 2015.год проценат 

корисника који не знају 

да установа има веб 

страницу је 44,2%.  

  

5. 

Планирано је смањење броја 

жена које не заказују преглед 

од 7-10% у Служби за 

здравствену заштиту жена 

Планирано је смањење 

броја жена које не 

заказују преглед од 7-10% 

У 2015.год проценат 

корисница које не 

заказују преглед 28,9%.  

  

6. 

Планирано је смањење 

процента незадовољства 

дужином чекања за 3-5% у 

Служби за здравствену заштиту 

жена 

Планирано је смањење 

процента незадовољства 

дужином чекања за 3-5%  

 

У 2015.год  проценат 

корисница које су 

незадовољне дужином 

чекања 63,4%. 

  

7. 

Смањење процента ни 

задовољних ни незадовољних и 

корисника који нису задовољни 

могућностима за телефонско 

заказивање прегледа за 2-3% у 

Специјалистичко – 

консултативној служби. 

Смањење процента ни 

задовољних ни 

незадовољних и 

корисника који нису 

задовољни могућностима 

за телефонско заказивање 

прегледа за 2-3%  

У истраживању 

задовољства 2015. год  

ни задовољних ни 

незадовољних 7,4%, 

незадовољних 4,9%, 

веома незадовољних 

1,8%.  
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Табела 3. Остварени резултати - задовољство запослених 

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Повећање степена задовољста 

запослених могућностима за 

професионални развој и 

смањење броја незадовољних и 

веома незадовољних за 3-5%. 

Повећање степена 

задовољста 

запослених 

могућностима за 

професионални развој 

и смањење броја 

незадовољних и веома 

незадовољних за 3-

5%. 

Могућностима за 

професионални развој у 

2015.год је 54,6% 

запослених задовољно и 

веома задовољно. 

Проценат ни 

задовољних ни 

незадовољних 24,3% , а 

незадовољних и веома 

незадовољних је у 

2015.год 17,3%    

  

2. 

Повећање степена задовољства 

запослених могућностима за 

КМЕ, смањење  незадовољства 

за 2-3% 

Повећање степена 

задовољства 

запослених 

могућностима за 

КМЕ, смањење  

незадовољства за 2-

3%  

Могућностима за 

професионални развој у 

2015.год је 54,6% 

запослених задовољно и 

веома задовољно. 

Проценат ни 

задовољних ни 

незадовољних 24,3% , а 

незадовољних и веома 

незадовољних је у 

2015.год 17,3%    

  

3. 

Повећање степена задовољста 

запослених адекватношћу 

медицинске опреме за 2-3% 

Повећање степена 

задовољста 

запослених 

адекватношћу 

медицинске опреме за 

2-3% 

У 2015.год 35,6% 

запослених задовољно и 

веома задовољно.  

  

4. 

Смањење процента 

незадовољних и повећање 

процента задовољних радним 

местом за 2-3%. 

Смањење процента 

незадовољних и 

смањење процента 

неодлучних за 2-3%. 

У 2015.год показало да 

је незадовољних 11,8%  

а веома незадовољних 

7%.  
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Табела 4а. Поступање на основу препорука и предлога мера редовне спољне провере квалитета стручног рада  

 

Датум редовне провере: _______________________________ 

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа 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. Поступање на основу препорука и предлога мера унутрашње провере квалитета стручног рада  

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности 

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1.  Повећање процента здравствених 

картона у којима је уписан план 

лечења за 3-5% у Служби за 

здравствену заштиту одраслих 

Повећање процента 

здравствених картона у којима је 

уписан план лечења за 3-5%. 

Унутрашњом провером квалитета 

стручног рада у 82% здравствених 

картона уписан план лечења 

  

2. Повећање процента здравствених 

картона у којима постоји 

сагласност пацијената са 

предложеном медицинском 

мером за 3-5% у Служби за 

здравствену заштиту одраслих 

Повећање процента 

здравствених картона у којима 

постоји сагласност пацијената са 

предложеном медицинском 

мером за 3-5% 

Унутрашњом провером квалитета 

стручног рада у 95% здравствених 

картона постоји сагласност 

пацијената са предложеном 

медицинском мером 

  

3. Уредно пријављивање и 

евидентирање нежељених 

догађаја од стране запослених у 

Служби за Специјалистичко – 

конслутативну делатност 

Пријављивање и евидентирање 

свих нежељених догађаја од 

стране запослених 

Нежељени догађаји се уредно 

евидентирају и пријављују. 

  

4. Повећање процента трудница 

које похађају школу за 

психофизичку припрему за 

порођај од 7- 10% 

Повећање процента трудница 

које похађају школу за 

психофизичку припрему за 

порођај за 7-10% 

Проценат трудница које су 

упућене на психофизичку 

припрему за порођај је 355 од 1529 

трудница што је 23,2% 

  

5. Смањење процента корисница 

које никада не заказују преглед 

за 10% у Служби за здравствену 

заштиту жена 

Смањење процента корисница 

које никада не заказују преглед 

за 10% 

Проценат пацијенткиња које 

никада не заказују преглед у 

2015.год је 28,9%.  

  

6. Повећање одазива на 

превентивне прегледе 

средњошколске деце за 10% у 

Служби за здравствену заштиту 

школске деце 

Повећање одазива на 

превентивне прегледе 

средњошколске деце за 10%  

Проценат средњошколске деце 

обухваћен превентивним 

прегледима у 2015.год је 74,76%.  

 Упознавање деце 

средњошколског узраста 

са значајем 

превентивних прегледа и 

одазивањем на исте. 

7. 

 
Унапређење доступности и 

повећање информисаности 

корисника за 3-5% у Служби за 

здравствену заштиту школске и 

предшколске деце 

Унапређење доступности и 

повећање информисаности 

корисника за 3-5% 

51,5% пацијената се слаже, 12,1% 

делимично се слаже да им је 

изабрани педијатар доступан 

путем телефона. 

 Недовољан број 

телефонских линија, 

непостојање директних 

телефонских бројева у 

ординацијама. 

8. Смањење техничких екцеса за 

0,03-0,05 у Служби 

лабораторијске дијагностике 

Смањење техничких екцеса за 

0,03-0,05 

Смањени су технички екцеси у 

служби лабораторијске 

дијагностике 
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Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете:  17.12.2013.  Тим за здравствену заштиту одраслог становништва 
 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Очекује се да број 

превентивних прегледа порасте 

за 3 % у односу на 2015. 

годину,када је обављено 17 385 

прев.прегледа 

 

Обухват скринингом на 

карцином колона од 2973 

односно 6,15%  у 2015.год  да 

се повећа за 2-3% . 

 

Обухват скринингом на  ДМ да 

се повећа за 3.0% у односу на 

обављених 1720 у 2015.години . 

 

Обухват скринингом на КВО 

90-100%  од 1500 планираних 

прегледа 

 

Обухват скринингом на 

депресију да се повећа за 3.0% 

у односу на обављених 1929 у 

2015.години 

 

У току 2015.године је обављено је 

21 452 (превентивни прегледи, 

скрининг прегледи на депресију, 

ДМ и КВБ) што је за  23.0% више 

него прошле године 

 

Обухват скринингом на карцином 

колона у 2015 години је 2529 што 

је за 17,5% мање него у 

2015.години 

 

Обухват  скринингом на ДМ у 

2015 години је 2332 што је за 

23.0% више него у 2015.години 

 

Обухват скринингом на КВБ у 

2015 години је за 42.0% мањи него 

у 2015.години 

 

Обухват скринингом на депресију 

у 2015.години је 2921 што је за 

34.0% више него у 2015.години 

 

Пацијенти су 

позивани телефоном 

или писаним путем. 

Одазив пацијената 

није био какав је 

очекиван. 

 

План скрининг 

прегледа по лекару 

није адекватно, по 

упутствима вођен 

 

Нетачни бројеви 

телефона, нетачне 

адресе, недостатак 

времена и кадра за 

превентивне прегледе 

 

У 2015.години у Дому 

здравља је по пројекту 

Министарства здравља 

радило 7 младих лекара 

на пословима превентиве 

што је у многоме 

повећало број 

превентивних прегледа у 

току те године 

2. Критеријум 4.12 

 

Нежељени догађаји се 

евидентирају,пријављују и 

оцењују 

Повећање пријављеног броја 

нежељених догађаја и 

акцидентних ситуација – у 

2015. пријављено. 4 нежељена 

догађаја . 

У 2015.години пријављено је и 

анализирано 7 нежељених 

догађаја, што је у односу на 

претходну годину за 75.0% више. 

 

 

 

Предузете су све мере 

 

 

Нема уочених потешкоћа 
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Врши се интерна контрола 

нежељених догађаја 

 

 

 

 

 

 

 

На састанцима Службе стално се 

истиче неопходност пријављивања 

нежељених догађаја,анализа истих. 

 

Сви пријављени нежељени 

догађаји су анализирани у Служби 

на интерним састанцима о чему 

постоје записници 

 

3. 

Критеријум  

 

Повећање задовољства 

корисника у општој медицини 

дужином чекања на заказан 

преглед, односно смањење 

процента корисника који 

долазе на преглед без 

заказивања (у 2015.години 

11,8% корисдника никад не 

заказује прегледе) 

Смањење процента пацијената 

који никада не заказују преглед 

за 2.0% - 3.0%) 

Повећањем броја опредељених 

пацијената, унапређењем 

информисаности пацијената о 

организацији рада установе, број 

пацијената који не заказују 

прегледе је смањен за 4.0% 

резултат анкете у два пункта у 

Служби за здравствену заштиту 

одраслих) 

 

 

Све мере су предузете 

 

Одређени проценат 

осигураника не жели да 

изабере лекара (8.0% - 

10.0% просечно по 

пунктовима) тако да ови 

осигураници не заказују 

посету лекару 

 
Извештај урадили:                                                                Датум                                         Директор 

Тим опште медицине                                                          22.01.2016.                            Проф Др Зоран Тодоровић 

Прим др Наташа Николић,вођа тима                             
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   Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете:  17.12.2013.                 Тим за здравствену заштиту жена 

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 2015.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 2015.годину када је позвано 

1.653, а мамографију обавило 

1.286  

 

Унапређење превентивног рада. 

 

Стално праћење и унапређење 

квалитета превентивног рада. 

 

У току 2015 године проценат 

превентивних прегледа је износио 

             75, 73%.  

 

Скрининг/ Рано откривање рака 

грлића материце код жена 25-64 

година – 3486, што је 62.25%. 

 

Скрининг на карцином дојке код 

жена од 50-69 година – 1102, што 

је 23,42%. 

 

Превентивни преглед у вези са 

планирањем породице – 2408, што 

је 90,63%. 

 

Превентивни прглед трудница – 

1529, што је 95,56%. 

 

Психофизичка припрема трудница 

за порођај – 638, што је 128,73%.  

Превентивни преглед породиља 

1075, што је 44.79%. 

 

Позивање се обавља по усвојеној 

процедури 

 

Одазив пацијенткиња се редовно 

прати 

 

Неопходно је 

интезивирати 

позивање 

пацијенткиња на 

превентивне прегледе 

како би остварили 

планирано.  

 Није било позивања 

преко кол центра до 

октобра 2015. године, 

у октобру смо исти 

формирали.  

 

- Од Дома Здравља 

Крагујевац тражили 

смо и добили 

могућност да можемо 

да позивамо жене и 

преко мобилних 

телефона.  

 

У договору са 

службом патронаже 

радићемо и позивање 

жена преко ППС 

обрасца. 

 

Анализом одазива 

утврдили смо да је у 

просеку био лош.  

 

Разлози лошег одазива су 

били: 

- губитак здравственог 

осигурања,  

-наводно обављени 

превентивни прегледи у 

приватној пракси, 

-непознати разлози, 

 -страх од прегледа,  

-страх од добијања 

лошег резултата, тј. лоша 

информисаност о значају 

превенције.  

 

- Непостојање кол центра 

 

- Нетачни бројеви 

телефона; 

 

-Нетачне адресе;  

 

- Немогућност позивања 

мобилних елефона 

2. 

 

Критеријум 4.12 

 

 

Редовно пријављивање 

нежељених догађаја   

 

Сви запослени упознати са 

процедуром која се поштује у 

 

Предузете су све 

планиране мере и 
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Нежељени догађаји се 

евидентирају, пријављују и 

оцењују 

 

 

 

Наставити са свим активностима 

и охрабривањем запослених за 

пријављивање, анализу и 

предузимањем мера за 

спречавање појаве нежељених 

догађаја. 

 

 

 

 

 

Сви запослени едуковани и 

мотивисани да пријављују 

нежељене догађаје 

 

 

Превенција понављања 

нежељеног догађаја 

случају нежељеног догађаја. 

 

Сви запослени охрабрени да 

редовно пријављују нежељене 

догађаје. 

 

Сви запослени пријављују 

нежељени догађај ажурним 

вођењем адекватне 

документације. 

 

Постигнута већа безбедност за 

пацијенте анализом и предлогом 

мера за решавање нежељеног 

догађаја, а такође остварено 

предупређивање понављања истог. 

активности 

 
Извештај урадили:                                                                                  Датум                                                                    Директор                                                                                                                                                                              

Тим службе за здравствену заштиту жена                                     22.01.2016.                                                      Проф др Зоран Тодоровић 

др Ивица Магдић, вођа тима                                                                                                                                                   
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Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 
 

Датум последње акредитацијске посете: 17.12.2013.    Тим за здравствену заштиту деце и омладине  
 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Критеријум 1.1 

 

Превенција се обавља у складу са 

законом 

 

 

 

Потребно је поштовање 

законских одредби при 

планирању и обављању 

превентивних прегледа 

 

 

 

Све усвојене процедуре се 

примењују у пракси 

 

Повећање процента 

систематских прегледа за 10.0% 

у Служби за здравствену 

заштиту школске деце 

 

 

   

 

Поштовање задатог плана 

превентивних прегледа и 

процедуре 

 

Извршење се прати периодично, на 

три месеца, подаци се достављају 

Стручном савету и Комисији за 

унапређење квалитета рада 

 

Годишње извршење у оквиру целе 

педијатријске службе износи 

89,65% 

Све мере и 

активности су 

предузете 

 

Због нејасне законске 

одредбе о начину 

позивања неопредељених 

пацијената на 

превентивне прегледе, 

пад у извршењу 

превентивних прегледа 

код деце у осмој години  

 

Тешкоће у позивању због 

промене бројева 

телефона родитеља 

 

 

 

 

2. 

 

Критеријум 2.1, 2.2 

 

Прегледи се заказују. 

Пацијенти којима преглед није 

заказан примају се након 

тријаже 

 

Обавља се тријажа на месту 

контакта како би пацијент био 

збринут 

 

 

Потребно је усвојене процедуре 

користити, ревидирати и 

контролисати њихово 

спровођење 

 

Сви запослени поштују 

процедуре за пријем и тријажу 

пацијената 

 

 

Повећање заказаних прегледа у 

куративи за 30.0% 

 

Поштује се процедура о 

заказивању прегледа 

 

Унутрашњим стручним надзором 

здравствених картона и 

медицинске документације 

утврђено повећање заказаних 

контролних куративних  прегледа 

за 20% 

Све мере и 

активности су 

предузете 

 

 

 

Нема тешкоћа у 

заказивању, у 10% 

случајева не поштује се 

заказани термин 

прегледа од стране 

пацијената  
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3. 

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 

 

Хитна стања се збрињавају по 

процедури 

 

Пацијенти се збрињавају према 

потребама 

 

Пацијент не чека на преглед 

дуже од 30 минута 

 

Спроводе се прописане мере у 

складу са процедуром о пријему, 

тријажи и збрињавању хитних 

стања 
Све мере и 

активности су 

спроведене 

 

Нема утврђених тешкоћа 

 

 

 

3. 

Критеријум 4.11 

 

Постоји систем за спречавање 

настанка грешака приликом 

руковања лековима 

 

Врши се интерна контрола 

поштовања система за 

спречавање настанка грешака 

приликом руковања лековима 

 

Поштовање свих процедура а 

адекватно складиштење и 

чување лекова и наркотика 

 

У складу са процедуром испуњени 

су сви услови прописани овим 

критеријумом 

Све мере и 

активности предузете 

 

 

У Служби за педијатрију 

не постоји употреба и 

складиштење наркотика 

 

 

 

 

 

 

 

  4. 

Критеријум 4.12 

 

Нежељени догађаји се 

евидентирају,пријављују и 

оцењују 

 

Врши се интерна контрола 

нежељених догађаја 

 

Сви запослени упознати са 

начином поступања приликом 

пријаве нежељених догађаја и 

сви поштују усвојену 

процедуру 

 

Сви запослени информисани о 

предузетим мерама код 

нежељених догађаја и 

мотивисани на пријављивање 

 

Сви запослени поштују процедуру 

о пријави нежељених догађаја, 

учествују на састанцима и 

предлажу мере за спречавање 

нежељених догађаја  

Све мере и 

активности су 

предузете. 

Нема утврђених тешкоћа 

 

Извршење плана  урадио: 

Тим за здравствену заштиту деце и омлaдине                                 Датум                               Директор        
Др Милица Живадиновић,вођа тима                                              22.01.2016.                                    Проф др Зоран Тодоровић 
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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 Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

      

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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 

Статистичко-информативне 

службе.   

 

 

 

Сви запослени су упознати и 

примењују усвојене процедуре 

 

Извршење плана систематских 

прегледа деце по узрастима 

преко 95% 

ОРЛ одељења. 

 

Први квартални период 4,32 %, 

извршење је умањено због квара 

тимпанометра, очекујемо 

извршење до краја године. 

Други квартал извршење је 

испод нивоа 7,15 % због истог 

проблема-квар тимпанометра! 

Трећи квартални период је 9,84 

%-остао је ист проблем. 

Четврти квартални период: 

6/ 7 г. : 17,88 % 

 

 

Праћење на кварталном нивоу 

извршења по извештају 

Статистичко-информативне 

службе.   

 

Предузете су све 

планиране активности 

 

 

Квар опреме 

 

2. 

 

Критеријум 8.2 

 

Организациона јединица има 

свој план за унапређење 

квалитета рада и 

Сви запослени су упознати са 

показатељима квалитета и 

учествују у унапређењу 

 

Примењују се процедуре: 

Тријаже,заказивања,анализа 

Сви запослени су упознати са 

показатељима квалитета и 

учествују у унапређењу 

. 

Примењују се процедуре: 

Тријаже,заказивања,анализа 

 

 

 

 

Све планиране 

активности су 
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Бетбедност пацијента 

 

 

показатеља квалитета. 

 

 

Просечна дужина чекања на 

заказан први преглед СКС је  

12, 75 дана за 2015 

Циљ је да се скрати на 11, 5 

дана 

 

Проценат заказаних прегледа је  

52, 75 % за 2015 

Циљ је да се повећа на 54 % 

 

Примити пацијента у заказаном 

термину,одступање је у просеку 

5, 08 %. 

 

Циљ је да се скрати на 4, 5 % 

 

показатеља квалитета. 

 

Просек чекања за 2015 је 10,26 

дана. 

 

Проценат заказаних за 2015 

 49,37% 

 

Први квартални период је 4,65%. 

Други  је 4,06 %, значи да је  преко 

95 % примњено у  

дозвољеном термину. 

Трећи квартални перод 

одступање је 4,63 % 

Четврти: 3,84 %. 

 

 

Одступања примљених 

пацијената од термина за 2015  је  

4,29 %. 

спроведене 

 

Извештај урадили: 

Тим за специјалистичко консултативну делатност                Датум                              Директор 

др Љиљана Дугић,вођа тима                                                     22.01.2016.                          Проф др Зоран Тодоровић 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете: ____17.12.2013.__Тим за поливалентну патронажу 

 
Ред. 

број 

Предмет унапређења Очекивани резултат Достигнути резултат Мере и активности 

које нису предузете 

Утврђене тешкоће/ 

препреке 

0 1 2 3 4 5 

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 

 

 

Процедуре се примењују у 

редовном раду,квартални 

извештаји о квалитету рада 

службе 

 

 

 
Редовни интерни извештаји о раду 

службе, састанци са начелником, 

главном сестром и надзорним 

сестрама у пунктовима службе, али 

и са свим запосленим. 

 

Поштоване су процедуре у раду 

осим достављања кварталног 

извештаја о квалитет Стручном 

савету 

 

 
Предузете су све 

планиране мере и 

активности 

 
Препоруке за обраду 

пупчане ране у једном 

периоду биле су 

различите, па смо након 

консултације са службом 

за здравствену заштиту 

предшколске деце Дома 

здравља обраду пупчане 

ране дефинисале новом 

процедуром 

 

Извештај урадили: 

Тим за поливалентну патронажу                           Датум                              Директор 

ВМС Јелена Ђукић,вођа тима                                                     22.01.2016.                               Проф др Зоран Тодоровић 
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Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

 Датум последње акредитацијске посете: 17.12.2013   Тим за лабораторијску  дијагностику                                                                 
 

Ред. 

број 

Предмет 

унапређења 

Очекивани резултат Достигнути 

резултат 

Мере и 

активности 

које нису 

предузете 

Утврђене  

тешкоће/ препреке 

0 1 2 3 4 5 

1 Критеријум 3.3 

 

Запослени имају 

одговарајуће 

квалификације и  

лиценце 

 

 

Потребно је да сва 

стручна лица за чији је 

рад неопходна лиценца 

имају лиценцу 

 

Сви запослени који подлежу лиценцирању 

имају лиценце за рад 

 

И даље МЗ није 

донело решење о 

лиценцирању 

здравствених 

сарадника 

 

 

Предузете су све 

активности које су 

биле у домену ДЗ 

 

Неажурност у 

додељивању лиценци 

здравственим 

сарадницима и 

непоштовање законске 

реглативе од стране 

комора 

2 Критеријум 3.5 

 

Постоји руководилац 

лабораторијске службе 

који има одговарајуће 

квалификације за то 

радно место 

 

 

Потребно је да 

руководилац службе 

има лиценцу за рад 

 

 

 

Службом руководи лице које не подлеже 

лиценцирању али поседује све 

професионалне,саветодавне,организационе, 

административне и научне способности 

предвиђене актом о систематизацији и 

описом послова 

 

Подјединицама руководе стручна лица која 

имају лиценцу за рад у лабораторији 

 
Начелник Службе је 

доктор наука  који 

је здравствени 

сарадник и као 

такав још увек  не 

подлеже 

лиценцирању али 

подјединицама 

руководе стручна 

лица која имају 

лиценцу за рад у 

лабораторији 

  

 

 

Извештај урадили: 

Тим за лабораторијску дијагностику                                        Датум                                         Директор 

Др  сци Верољуб Кнежевић, вођа тима                                  22.01.2016.                                 Проф  др Зоран Тодоровић 
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Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете: __17.12.2013__ Тим за радиолошку дијагностику 

 
 

Р. бр Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности 

Које нису предузете 

Утврђене тешкоће-

препреке 

 

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 

 

 

 

Унапређење квалитета рада и 

безбедности запослених и 

пацијената 

 

Лакша доступност услуга  

лицима са инвалидитетом  - 
изградња приступне рампе 

 

 

 

Пацијенти са инвалидитетом и 

даље немају адекватан приступ 

служби 

 

 

 

 

Није изграђена рампа 

за приступ 

инвалидних лица  

 

 

 

Недостатак 

финансијских средстава 

 
Извештај урадили: 

Тим радиолошке дијагностике            Датум                             Директор 
др Светлана Маринковић, вођа тима                                                21.01.2016.                Проф  др Зоран Тодоровић 
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Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете: 17.12.2013. – Тим за заштиту животне средине 

 

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1 

Критеријум 20.8 

 

Постоји систем за регистровање 

сваког предмета који се 

стерилише 

 

Наставити са активностима 

које ће допринети унапређењу 

регистровања предмета за 

стерилизацију. 

 

 

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 

Спроведена едукација помоћног и 

средњег медицинског кадра 

о значају употребе рукавица и 

поштовању процедура 

 

Безбедно 100% руковање заразним 

материјалом и опасним материјама 

у свакодневном раду и на законом 

прописаном начину.  

 

Контејнери и кесе за уништавање 

медицинског отпада се набављају 

према плану и у континуитету. 

 

 

Предузете су све мере 

и активности 

 

 

Недостатак аутоклава и 

застарелост постојећих 

стерилизатора 

 

 

 

 

Недовољан кадар у 

односу на број објеката 

 

 

 

 

 

 

 
Извештај урадили: 

Тим за животну средину                                                                            Датум                                                  Директор 

Дипл.инг. Славица Вукосављевић                                                       22.01.2016.                                                Проф.др Зоран Тодоровић 
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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 Oчекивани резултати Достигнути резултати 
Мере и активности 

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1 

 

Критеријум 4.6 

Запосленима је омогућена 

неопходна едукација, односно 

обука која се односи на 

квалитет њиховог рада, у 

складу са потребама 

организационе јединице. 

 

 

Стручна служба води 

евиденцију и располаже 

документацијом за утврђивање 

стручности запослених. 

 

 

 

Едукативни семинари, предавања 

из области струке и едукативни 

пројекти 

 

 

 

 

 

Због финансијске 

ограничености, смањен 

број семинара који се 

одржавају ван установе. 

2 

 

 

 

 

 

Критеријум  6.3 

 

Спроводи се програм обуке из 

области заштите здравља и 

заштите на раду запослених 

 

 

 

 

 

 

Сигурнији и безбеднији рад 

запослених и упознавање 

запослених са њиховим 

обавезама и правима у области 

безбедности и здравља 

 

 

 

 

 

Провером знања обухваћено 

93.32% запослених, а обуку су 

прошли сви новозапослени. 

Све набављене количине рукавица 

су употребљене. 

 

Редовно се одржавају састанци 

Одбора за безбедност на којима се 

прате смернице из ове области и 

који о истим обавештава 

запослене. 

  

3. 

 

Критеријум 6.4 

 

Обавља се редовно праћење 

како би се осигурало 

спровођење смерница из 

области заштите здравља и 

заштите на раду запослених. 

 

Сви запослени обавештени о 

смерницама из ових области 

 

Унапређење квалитета рада и 

безбедности запослених и 

пацијената 

 

Редовно се одржавају састанци 

Одбора за безбедност на којима се 

прате смернице из ове области и 

који о истим обавештава 

запослене. 

 

 

  

   
  Извештај урадили:                                                                                  Датум                                                                    Директор        

  Драгана Манасијевић, вођа тима                                                       22.01.2016.                                                         Проф др Зоран Тодоровић 
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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 Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 1.1  
 

Садржај здр.документације урађен 

је према смерницама Владе РС 

 

 

Наставити са аткивностима које 

унапређују вођење медицинске 

документације.  

 

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   

1.Сва медицинска документација 

се води у предвиђеним 

протоколима, књигама евиденција 

и обрасцима. Редовне месечне 

контроле се спроводе од стране 

начелника служби,квартално 

достављају Стручном савету и 

Комисији за унапређење квалитета 

рада.  

Ванредне контроле квалитета 

стручног рада на предлог 

директора и Комисије за 

унапређење квалитета рада 

спроведене у Служби кућног 

лечења,ПП,лабораторијској 

дијагностици и служби за ззж.  

2.Уведено је прослеђивање 

информација Е-путем, додељене 

су е-маил адресе одговорним 

лицима. 

3. Уведено је Е-пословање у 

Р.заједници и процедура    

Прати се сајт Сл.гл.РС и све 

промене се благовремено 

достављају уз потпис на 

Евиденционом листу 

 

Започет процес 

увођења електронског 

пословања али није у 

потпуности покрио 

све делове 

 

 

 

Сви заспослени морају 

бити у потпуности 

информисани са свим 

новим инструкцијама и 

правилницима уз потпис 

присуства састанку што 

није у потпуности 

испоштовано па се мора 

уредити посебном 

процедуром 

2. 

Критеријум 1.2 

 

Уколико је уведена електронаска 

документација,урађена је према 

предвиђеним стандардима МЗ 

 

 

 

 У свим објектима ДЗ уведен 

Ел.здравствени картон 

 

Сви објекти ДЗ умрежени и 

обезбеђен приступ подацима 

 

Ефикаснији рад услед брже 

доступности података, 

1.Уведен Е-картон у свим 

организационим јединицама опште 

мед. 

2.Сви објекти ДЗ умрежени, 

централни сервер фукнциоише у 

Огранку Станово 

 

3.Информације и обавештења се 

 

Није имплементиран 

Е картон у свим 

организационим 

јединицама Дома 

здравља  

 

Недовољно познавање 

рада на рачунару 

појединих запослених, 

потребно додатно 

едуковање. 
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Натавити са имплементацијом 

електронског картона који се 

сада неуједначено примењује  

прослеђивање информација 

и обавештења електронским 

путем, електронско плаћање 

 

Унапређење квалитета рада, 

правовремена 

информисаност, смањење 

непотребног штампања и 

копирања материјала   

прослеђују Е-путем у 

организационе јединице, у 

Р.заједници уведено е-пословање 

по процедури.  

4. Све информације се прослеђују 

Е-путем 

 

Опрема технолошки 

застарела, чести кварови 

рачунара и штампача, 

недостатак финасијских 

средстава за занављање 

технолошке опреме,  

повећање мрежног 

протока од стране 

Телекома. 

Планирана јавна набавка 

Е-програма, поготову 

софтвера за Е-здр. картон. 

3. 

Критеријум 1.4 

 

По отпусту пацијената 

здравствена документација се 

комплетира и у предвиђеном року 

архивира 

 

Наставити са активностима на 

даљем унапређењу система 

архиве 

 

Сва документација се 

архивира према усвојеним 

процедурама 

 

 

Поштовање и примена 

процедура  

 

 

Спроведена едукација и 

доедукација у Градском 

архиву 

 

1.Формирана Централна архива, 

сва документација се архивира 

према усвојеним процедурама, 

прерасподелом кадра одређен 

архивар, радно ангажована два 

лица за рад у Архиви преко 

Пројекта Националне службе 

запошљавања «Унапређење 

вођења медицинске документације 

и архиве» 

 

 

 

 

Планирана додатна 

едукација радника 

распоређеног за рад у 

архиви и набавка 

програма за електронско 

вођење архиве није 

реализована због 

недостатка материјалних 

средстава 

 
Извештај урадили: 

Тим за управљање информацијама                                  Датум                               Директор 

др Нада Миловановић, вођа тима                                              21.01.2016.                                    Проф. др Зоран Тодоровић 
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Датум последње акредитацијске посете: 17.12.2013.   Тим за руковођење 

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1. 

 

Стандард 1.0 

 

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 

 

Формиран тим за стратешко 

планирање 

 

Преиспитана мисија и визија 

 

Ревидиран Стратешки план 

 

Предложен  Стратешки план 

за период  2016.-2020.год 

 

Формиран тим за стратешко 

планирање, мисија и визија су 

преиспитане, унапређен процес 

стратешког планирања 

укључивањем већег броја 

запослених.   

 

Започете су активности на новом 

циклусу стратешког планирања. 

 

 

Није завршен предлог 

новог Стратешког 

плана у предвиђеном 

року 

 

 

Тим за стратешко 

планирање се није 

редовно састајао због чега 

нису реализоване све 

активности како би 

предлог стратешког плана 

био готов 

 

2. 

 

Критеријум 5.3 

 

У случају појаве нежељеног 

догађаја испитује се узрок 

настанка 

 

Потребно је прикупљати  и  

анализирати информације како 

би се ризици правовремено 

идентификовали 

 

Формиран тим за праћење 

нежељених догађаја 

 

 

Руководство упознато са 

свим нежељеним догађајима 

и предузетим мерама. 

(Повећање пријављених 

нежељених догађаја за 5%) 

 
Руководство је упознато са свим 

нежељеним догађајима, а број 

пријављених нежељених догађаја 

је повећан 2,5 пута у 2015. години  

 

Предузете су све 

предвиђене мере 

 

3. 

Критеријум 7.4 

 

У случају потребе за побољшањем 

учинка, руководство предузима 

одговарајуће мере у циљу 

постизања побољшања учинка, на 

основу показатеља 

 

 

 

Повећање превентивних 

активности за 2% до 3%, 

 

Повећање задовољства 

корисника за 2% до 3% 

 

Повећање задовољста 

запослених за 2% до 3% 

 

Планови су анализирани и 

предузимане мера за унапређење 

квалитета,опрема је занављана у 

складу са финасијским 

могућностима што је довело до 

повећања превентвиних прегледа 

за 3,51 %, одржавање високог 

просечног процента задовољства 

 

Нису додељене 

стимулације 

запосленима у 

довољној мери 

 

Недостатак финансијских 

средстава 
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Обезбеђена финансијска 

средства за награду 

запослених на унапређењу 

квалитета рада 

корисника (задовољних и веома 

задовољних-86,9% у 2014., 86,5% у 

2015.) и повећања задовољства 

запослених за 2,6 % у 2015. 

години. 

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 

 

 

 

Ревидирана и формирана 

нова комисија  

 

Ревидиране процедуре 

   

 

Извештај урадили: 

Тим за руковођење                                                                        Датум                               Директор 

Проф. др Зоран Тодоровић, вођа тима                                    22.01.2016.                                           Проф  др Зоран Тодоровић 
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Датум последње акредитацијске посете: _____17.12.2013.__ Тим за стандарде управљање 

 

Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат 
Мере и активности  

које нису предузете 

Утврђене 

тешкоће/препреке 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Критеријум 1.6 

 

УО учествује у преиспитивању 

мисије и визије 

 

 Мисија и визија 

преиспитане и усвојене нове 
Критеријум достигнут  

 

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 

  

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 

Дома здравља, 12 записника  

на годишњем нивоу   

Критеријум достигнут  

 

3. 

Критеријум 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 

Усвојена процедура о 

организовању седница, 

достављању материјала 

правовремено и записника 

свим члановима УО, НО и 

представницима синдиката 

Критеријум достигнут  

 

 

Извештај урадили: 

Тим за управљање                                                                          Датум                                Директор 

Др Зоран Петровић, вођа тима                                                        21.01.2016.                                                Проф. др Зоран Тодоровић 
 


