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Табела 1. Остварени резултати - показатељи квалитета здравствене заштите и квалитета рада
Р.бр.
0

1

2

3

1
Проценат превентивних
прегледа у укупном броју
прегледа и посета код лекара
опште медицине

2
Повећање учешћа
систематских
прегледа у укупном
броју прегледа

3
Није достигнут
очекивани резултат

Број трудница обухваћен
превентивним прегледом

Повећање процента
трудница обухваћених
превентивним
прегледима
- Смањење броја
рецепата са
административном
грешком
- Већа безбедност
пацијената

Увећање процента са
23,60 на 34,26

нема

Утврђене
тешкоће/препреке
5
Слаб одзив и
преоптерећеност
изабраних лекара
администрацијом и
куративним
прегледима
нема

Смањење процента са
0,02 на 0,01

нема

нема

Предмет унапређења

Евиденција о
административним грешкама
на рецептима

Очекиван резултат

Достигнут резултат

Мере и активности
које нису предузете
4
нема

1

Табела 2. Остварени резултати - задовољство корисника
Р.бр.

Предмет унапређења

0

1

1

2

3

4

Истакнута и ажурирана
обавештења у свим службама
Заказивање и пријем пацијената
у Служби опште медицине и
код специјалисте интерне
медицине

Доступност здравствене
заштите особама са
инвалидитетом

Сарадња Дома здравља са
представницима специфичних
популационих група

Очекиван резултат
2
Боља информисаност
и мање питања
упућених особљу
Смањење гужви,
краће задржавање
пацијената у
чекаоницама и веће
задовољство
корисника

Боља доступност
здравствене заштите
особама са
инвалидитетом и веће
задовољство
корисника
Боља комуникација са
припадницима
специфичних
популационих група и
веће задовољство
корисника

Мере и активности
које нису предузете
4
нема

Утврђене
тешкоће/препреке
5
нема

У Служби опште
медицине достигнут
резултат у
потпуности, док се на
први преглед код
специјалисте интерне
медицине чека
најдуже 30 дана
Само једна амбуланта
нема решен прилаз
особама са
инвалидитетом

нема

Специјалиста интерне
медицине ради само
12 сати недељно, што
је мало у односу на
потребе

нема

Недостатак
грађевинског пројекта
и финансијских
средстава за ту намену

У потпуности

нема

нема

Мере и активности
које нису предузете
4
Није урађен критеријум
за финансијску
стимулацију запослених
на нивоу установе

Утврђене
тешкоће/препреке
5
Законска ограничења

Достигнут резултат
3
У потпуности

Табела 3. Остварени резултати - задовољство запослених
Р.бр.
0
1

Предмет унапређења
1
Повећање задовољства
запослених финансијском
надокнадом

Очекиван резултат
2
Веће задовољство
запослених за 5%

Достигнут резултат
3
Није задовољавајући

2

2

Побољшање међуљудских
односа
Набавка опреме

3
Професионални развој

4

Веће задовољство
запослених за 5%
Побољшање услова
рада и веће
задовољство
запослених за 10%
Спровођење едукације
у складу са Планом
КМЕ и већи број
запослених који ће
узети учешће у
писању стручних
радова

Задовољавајући

нема

Задовољавајући

нема

У потпуности

нема

нема

нема

Табела 4а. Поступање на основу препорука и предлога мера редовне спољне провере квалитета стручног рада
Датум редовне провере: _______________________________
Р.бр.

Предмет унапређења

Очекиван резултат

Достигнут резултат

0

1

2

3

Мере и активности
које нису предузете
4

Утврђене
тешкоће/препреке
5

Табела 4б. Поступање на основу препорука и предлога мера унутрашње провере квалитета стручног рада
Р.бр.
0
1

Предмет унапређења
1
Едукација и доедукација

Очекиван резултат
2
Квалитетнији и

Достигнут резултат
3
Није задовољавајући

Мере и активности
које нису предузете
4
нема

Утврђене
тешкоће/препреке
5
Недовољна

3

2

запослених за рад у
електронском картону

тачнији електронски
извештаји

Препознавање и управљање
ризицима по здравље
корисника
Унапређење и промоција
здравља, превенција болести и
елиминација фактора ризика
који доводе до настанка ХМНБ

Већа безбедност
пацијента

У потпуности

нема

- Рано откривање и
лечење ХМНБ
- Анимирање
корисника за активно
укључивање у процес
очувања и унапређења
сопственог здравља
- Обухват скринингом
на рано откривање
шећерне болести,
кардиоваскуларног
ризика и депресије у
складу са Планом рада
за 2013. годину
- Повећан број
корисника са
уписаним
вредностима крвног
притиска и ТМ и
пушачким статусом
Формирање регистра
оболелих од
поменутих болести

Делимично

нема

Недостатак јасних
упутстава за
спровођење скрининга
на кардиоваскуларне
болести и депресију

Није задовољавајући

Нису у потпуности
имплементиране
електронске евиденције
које су планиране за
2013.

Техничке природе

3

Формирање базе података
оболелих од I10 и E11
4

заинтересованост
непосредних
извршилаца
нема

Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Датум последње акредитацијске посете: _______________________________
Р.бр.

Предмет унапређења

Очекиван резултат

Достигнут резултат

0

1

2

3

Мере и активности
које нису предузете
4

Утврђене
тешкоће/препреке
5

4

Извештај урадили:
Др Биљана Тодорић
Др Винка Репац
Др Наташа Манојловић
Мр ph. Мариника Спариосу Гереу
Др Ласло Тот

Датум
____________________

Директор
__________________________
Др Габор Г. Лоди
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Табела 6а. Сумарни извештај о активностима Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе
Р.бр.
Домени квалитета рада
Резултат
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

Да ли је Комисија донела годишњи програм провере квалитета стручног рада у здравственој
установи?
Да ли је Комисија донела интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене
установе?
Да ли постоје извештаји (записници) о раду Комисије?
Да ли су извештаји (записници) о раду Комисије доступни осталим запосленима?
Да ли Комисија годишње подноси извештај о остваривању плана унапређења квалитета рада
директору и управном одбору здравствене установе?
Број одржаних састанака Комисије
Број спроведених ванредних провера квалитета стручног рада
Број поднетих приговора пацијената
Број мандатних казни наплаћених због непоштовања Закона о изложености становништва
дуванском диму
Да ли постоји ажурирана интернет презентација здравствене установе?
Здравствена установа је на видна места у свим радним објектима истакла:
Обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као осигуранику обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања, а које су делатност здравствене установе
Обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет обавезног здравственог
осигурања, а у складу са актом којим се уређује садржај, обим и стандард права на здравствену
заштиту из обавезног здравственог осигурања
Обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите,
као и ослобађање од плаћања учешћа
Ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог
осигурања, а које пацијенти плаћају из својих средстава
Кутију/књигу за примедбе и жалбе пацијената
Име и презиме, односно број канцеларије и радно врeме, особе задужене за вођење поступка
притужби и жалби пацијената (заштитника пацијентових права)
Истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе:
Обављено истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе
Урађена анализа резултата истраживања о задовољству корисника услугама здравствене службе
Истраживање задовољства запослених у здравственој установи:
Обављено истраживање задовољства запослених у здравственој установи
Урађена анализа резултата истраживања о задовољству запослених у здравственој установи

2

Да
Да
Да
Да
Да
12
2
2
Нема
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да

Које сте остале активности предузели на сталном унапређењу квалитета здравствене заштите? (молимо
опишите):
Поступак акредитације са донетих 221 процедуром и радним упутством и добијен статус акредитоване
установе на период од три године.

Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада:

6

Реални утицај Комисије на унапређење показатеља који се односе на повећање броја превентивних прегледа
одраслих је мали.
Предлог Комисије је да се неодазивање на поменуте прегледе без оправданог разлога законски
санкционише.

Табела 6б. Остварени резултати у односу на Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе
Р.бр.

Домен унапређења

Планирано

Остварено

1

2

3

2

1

1

1

4

3

4

3

-

-

4

2

-

-

0

1
2
3
4
5
6
7

Број унапређених показатеља квалитета здравствене заштите (без показатеља
безбедности пацијената) у односу на План, за период извештавања
Број унапређених показатеља безбедности пацијената у односу на План, за
период извештавања
Број унапређених аспеката задовољства корисника у односу на План, за период
извештавања
Број унапређених аспеката задовољства запослених у односу на План, за период
извештавања
Број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о редовној спољној
провери квалитета стручног рада
Број спроведених препорука и мера из последњег Извештаја о унутрашњој
провери квалитета стручног рада
Број спроведених препорука из Завршног извештаја Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије

Комисија за унапређење квалитета:

Др Винка Репац
Др Наташа Манојловић
Мр ph. Мариника Спариосу Гереу
Др Ласло Тот
Председник/ца

Др Биљана Тодорић

Директор
____________________

Датум
____________________

Др Габор Г. Лоди
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