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Табела 1. Показатељи квалитета здравствене заштите и квалитета рада
Ниво
приоритета
2

Р.бр.

Предмет унапређења

0

1

1.

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

1

2.

Смањити КЕП код деце у 12-ој
години живота

1

Мере и активности
3
- Унутрашњи надзор над
применом успостављене
процедуре позивања на
превентивне прегледе
- Медијска кампања
- Контрола извршења од
стране руководиоца квартално
- Објављивење Одлуке о
обиму и садржини
превентивних мера у области
ЗЗ на WEB страни Дома
здравља и упознавање грађана
са начином заказивања и
обављања прегледа и
предностима истих
- Сарадња Стоматолошке
службе и изабраних лекара

Временски
рок
4

12 месеци

36 месеци

Одговорна особа

Очекивани резултат

5

6

Начелник Службе и
администратор

Повећање учешћа
превентивних прегледа у
укупном броју прегледа за 2%

Начелник
Стоматолошке

Смањење КЕП-а за 1% у року
од три године

1

3.

Смањен број деце којој је при првом
прегледу прописана антибиотска
терапија

1

4.

Евиденција о оспореним рецептима
услед грешке апотеке

3

- Израда агитки и плаката
- Информисање путем медија
- Повећан број здравственоваспитних активности на тему
заштите зуба код деце
- Едукација лекара
- Квартална анализа од стране
начелника службе
- Квартална анализа од стране
Начелника апотеке
- Инсистирање на прецизнијим
уговорима са добављачима
лекова

службе и Начелник
опште медицине

12 месеци

Начелник службе

Смањење за 5%

12 месеци

Mr ph. Мариника
Спариосу Гереу

- Смањење броја оспорених
рецепата на 0,50%

Одговорна особа

Очекивани резултат

5

6

Континуир
ано

Начелник Службе,
шефови амбуланти
и правник Дома
здравља –
заштитник права
пацијената

Боља информисаност и мање
питања упућених особљу,
односно веће задовољство
корисника

12 месеци

Директор

6 месеци

Комисија за
квалитет

12 месеци

Директор и
Управни одбор

Табела 2. Задовољство корисника
Р.бр.

Предмет унапређења

0

1

Ниво
приоритета
2

1.

Истакнута и ажурирана обавештења
у свим службама

1

2.

Увођење нових врста
лабораторијских анализа
(електролити, ЦРП, фибриноген)

1

3.

Однос здравствени радник пацијент

1

4.

Доступност здравствене заштите
особама са инвалидитетом

1

Мере и активности
3
- Редовно праћење промена у
правима осигураника
обавештавање о планираним
активностима на промоцији
здравља у Дому здравља и
правовремено истицање на
огласним таблама и сајту
установе (према чл. 37
Правилника о показатељима
квалитета)
- Набавка апарата за поменуте
анализе
Едукација на тему «Токсична
комуникација – чести облици
и могући противотрови»
- Израда прилаза – рампе за
инвалиде у амбуланти Торак
- Израда рукохвата на

Временски
рок
4

Боља доступност здравствене
заштите и веће задовољство
корисника
Мањи број приговора и
притужби корисника и боље
разумевање
Боља доступност здравствене
заштите особама са
инвалидитетом, веће

2

постојећим рампама

5.

Сарадња Дома здравља са
представницима специфичних
популационих група

1

6.

Годишње испитивање задовољства
корисника

1

- Стални контакти радне групе
са представницима удружења
- Правовремено уочавање
проблема
- Полугодишње извештавање
Стручног савета о уоченим
проблемима
- Испитивање спровести у
апотекама Дома здравља
Житиште

задовољство и већа
безбедност корисника

12 месеци

Представник радне
групе и Стручни
савет

Правовремено и адекватно
решавање проблема и веће
задовољство корисника

12 месеци

Начелник Апотеке

Поштовање потреба
корисника

Табела 3. Задовољство запослених
Р.бр.

Предмет унапређења

0

1
Могућност изношења идеја
претпостављенима

1.

2.

3.

Набавка опреме

Професионални развој

Ниво
приоритета
2
1

1

1

Мере и активности
3
- Чешћи састанци у оквиру
служби и на нивоу установе
- Правовремена
идентификација недостајуће и
неисправне опреме приликом
спровођења унутрашњег
надзора
- Едукација у складу са
захтевима обнове и
лиценцирања уз Програм и
План стручног усавршавања
- Израда интерног Плана
стручног усавршавања
- Мотивација запослених за
израду стручних радова

Временски
рок
4
Континуир
ано

Одговорна особа

Очекивани резултат

5
Директор и
начелници служби

6
Веће задовољство запослених
за 10%

Континуир
ано

Начелници Служби
и директор

Побољшање услова рада и
веће задовољство запослених
за 10%

12 месеци

Директор,
начелници Служби,
Комисија за
стручно
усавршавање

Спровођење едукације у
складу са Планом стручног
усавршавања и већи број
запослених који ће узети
учешће у писању стручних
радова

3

Табела 4а. Препоруке и предлози мера на основу спољне провере квалитета стручног рада – редовна провера
Датум редовне провере:
Р.бр.

11.12.2013. године

Предмет унапређења

Ниво
приоритета
2
1

0
1

1
Вођење здравствене документације

2

Набавка опреме и апарата у складу
са Правилником за сваку наменску
просторију

1

3

Едукација за децентрализовани
скриниг на рак грлића материце

2

Мере и активности
3
Редовни унутрашњи надзор са
предлозима мера
- Израда Плана набавке
- Обезбеђивање средстава
- Поправка денталног РТГ
апарата и испитивача
виталитета зуба
- Набавка кардиотокографа
- Набавка опреме и материјала
за децентрализовани скрининг
рака грлића материце
План стручног усавршавања и
обезбеђивање средстава

Временски
рок
4
12 месеци

5
Начелници служби

12 месеци

Директор

12 месеци

Директор и
Комисија за
стручно
усавршавање

Одговорна особа

Очекивани резултат
6
Уреднија и тачнија
документација
Поштовање законских
прописа

Едукован и стручан кадар

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

Ниво
приоритета
2

Р.бр.

Предмет унапређења

0

1

1.

Едукација и доедукација запослених
за рад у електронском картону

1

2.

Препознавање и управљање
ризицима по здравље корисника

1

Мере и активности
3
- Утврђивање пропуста у
односу на потребне податке
- Рад на отклањању истих
- Едукација од стране
произвођача програма
- Евиденције о нежељеним
догађајима и реакцијама на

Временски
рок
4

Одговорна особа

Очекивани резултат

5

6

12 месеци

Начелник Службе и
администратор
електронског
картона

Квалитетнији и тачнији
електронски извештаји

Континуир
ано

Начелници служби,
Комисија за кућне

Већа безбедност пацијента и
запослених

4

лекове
- Доношење Плана рада
Комисије за кућне инфекције
- Контрола примене процедура
везаних за управљање
медицинским отпадом
- Контрола примене процедура
везаних за превенцију кућних
инфекција

3.

4.

Унапређење и промоција здравља,
превенција болести и елиминација
фактора ризика који доводе до
настанка ХМНБ

Формирање базе података оболелих
од повишеног крвног притиска и
шећерне болести

инфекције, Тим за
управљање отпадом

1

- У складу са Водичима добре
клиничке праксе
идентификовати особе са
повећаним ризиком,
формирати групе и укључити
их у прецес здравствено
васпитног рада
- Јасно дефинисан План
здравственог васпитања

Континуир
ано

Начелник Службе и
изабрани лекари

- 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 ЗЗ
са уписаним вредностима
крвног притиска, ИТМ и
пушачким статусом

2

- Имплементација Евиденције
о превентивним прегледима
дијабетичара у е-Картон и
електронско вођење исте
- Имплементација Евиденције
оболелих од артеријске
хипертензије у е-Картон и
електронско вођење исте

Континуир
ано

Начелник Службе и
изабрани лекари

Формирање регистра
оболелих од поменутих
болести

5

Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
Датум последње акредитацијске посете: _______________________________

Р.бр.
0

1

2

3

Предмет унапређења
1

ЗЗО 1.4
радити анализе у одређеним
временским периодима и на
основу добијених података
предузимати мере
ЗЗО 2.2
прилагодити адекватан простор
за тријажу
ЗЗО 2.4
прилагодити адекватан простор
за тријажу
ЗЗО 3.6
јасно евидентирати план лечења

4

5

6

7

Ниво
приоритета
2

1

ЗЗО 4.4
употпунити критеријум
адекватним доказима
ЗЗО 5.1
урадити план лечења и редовно
га анализирати

3
- Квартална анализа одзива од
стране изабраних лекара
- Доношење плана активности
за повећање одзива

Временски
рок
4

Директор

Веће задовољство корисника

Директор

Веће задовољство корисника

Администратор
информационог
система

Јасно евидентиран план
лечења

Начелник опште
медицине

Примена обрасца

Начелник опште
медицине

Примена водича

12 месеци

12 месеци

Начелник опште
медицине

Евидентирање плана лечења и
његове анализе

12 месеци

12 месеци

1

- Адаптација пријемног места
- Адаптација предпростора

12 месеци

3

1

1

- Контрола вођења
здравственог картона

Очекивани резултат
6
Повећан број превентивних
прегледа

1

- Примена и контрола примене
процедуре за план лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)
- Контрола примене обрасца
сагласности
- Измена процедура у складу
са будућим законом о вођењу
здравствене документације
- Контрола примене водича

Одговорна особа
5
Начелник опште
медицине

- Адаптација пријемног места
- Адаптација предпростора

1

ЗЗО 3.7
на основу јасно дефинисаног
плана евидентирати разматрање
са пацијентом

Мере и активности

12 месеци

12 месеци

6

8

9

10

11

12

ЗЗО 5.2
дефинисати циљ лечења и
промене
ЗЗО 5.5
урадити план лечења и
разматрати га са пацијентом
односно породицом пацијента и
то евидентирати
ЗЗО 6.5
унапредити комуникацију са сек.
нивом здравствене заштите
ЗЗО 7.2
истрајати у наставку вођења
одговарајуће документације у
складу са потребама одржавања
ЗЗД 2.3
организовати службу и рад са
децом у складу са законом о
здравственој заштити

1

1

1

1

- Примена Плана сервисирања
и баждарења
- Примена и контрола примене
одговарајућих процедура

1

14

1

Начелник опште
медицине

Евидентирање свих промена у
циљу лечења

Начелник опште
медицине

Евидентирање разматрање
плана лечења са породицом и
пацијентом

Главна сестра

Вођење евиденција у складу
са процедуром и
правовремено пружање услуге

Лице за безбедност
и здравље на раду

Исправна и баждарена опрема
и апарати

12 месеци

- Примена процедуре о
комуникацији са другим
здравственим установама

1

ЗЗД 3.7
евидентирати јасан план лечења
и његово разматрање са
пацијентом,тј.породицом

12 месеци

- Контрола вођења
здравственог картона

ЗЗД 3.6
евидентирати јасан план лечења
13

- Контрола вођења
здравственог картона

- Примена и контрола примене
процедура о пријему и
тријажи и хитним стањима
- Поставити обавештења о
раду педијатра, могућности
заказивања посета и избору
педијатра као изабраног
лекара
- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)

- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:

12 месеци

12 месеци

Шефови амбуланти

12 месеци

Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом

Веће задовољство и већа
безбедност корисника

Директор

12 месеци

12 месеци

Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом
Администратор
информационог
система
Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом

Јасно евидентиран план
лечења

Јасно евидентиран план
лечења и разматрања са
породицом

7

«План лечења»)

ЗЗД 5.1
евидентирати јасан план лечења
15

1

ЗЗД 5.2
евидентирати јасан циљ лечења и
његове промене
16

1

ЗЗД 5.3
евидентирати промене у
направљеном плану лечења
17

18

1

ЗЗД 5.5
евидентирати разматрање
евидентираног плана лечења и
његово разматрање са
пацијентом тј. породицом

1

- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)

- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)

- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)

- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)

12 месеци

Администратор
информационог
система
Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом

Јасно евидентиран циљ
лечења и његова примена

12 месеци

Администратор
информационог
система
Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом

Јасно евидентиране промене у
плану лечења

12 месеци

Администратор
информационог
система
Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом
Администратор
информационог
система
Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом

Јасно евидентиране промене у
плану лечења

12 месеци

Јасно евидентиран план
лечења и анализа плана
лечења

Администратор

8

19

20

21

22

23

24

25

ЗЗД 6.2
унапредити сарадњу са сек.
нивоом здравствене заштите
ЗЗД 6.5
унапредити сарадњу са сек.
нивоом здравствене заштите
ЗЗД 7.2
одлично припремљено и
наставити са применом
ЗЗД 7.3
одлично припремљено и
наставити са применом
ЗЗД 7.4
ускладити организацију у складу
са законом и нормативима
ЗЗД 7.5
ускладити организацију у складу
са законом и нормативима
ЗЗД 7.6
унапредити организацију у циљу
смањења ризика

1

- Примена процедуре о
комуникацији са другим
здравственим установама

1

- Примена процедуре о
комуникацији са другим
здравственим установама

1

1

1

3

1

СК 3.5
јасно евидентирати план лечења
26

27

1

СК 3.6
евидентирати разматрање
дефинисаног плана лечења

1

- Примена Плана сервисирања
и баждарења
- Примена и контрола примене
одговарајућих процедура
- Примена Плана сервисирања
и баждарења
- Примена и контрола примене
одговарајућих процедура
- Набавка недостајуће опреме
према Правилнику
- Визуелно одвојити простор
тријаже и интервенције
- Реорганизовати постојећи
распоред намештаја и апарата
- Процедуром о заказивању
дефинисати временско
раздвајање болесне деце и
школске деце
- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)
- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском

информационог
система
Главна сестра
12 месеци
Главна сестра

Вођење евиденција у складу
са процедуром и
правовремено пружање услуге

Лице за безбедност
и здравље на раду

Исправна и баждарена опрема
и апарати

Шефови амбуланти
Лице за безбедност
и здравље на раду

Исправна и баждарена опрема
и апарати

12 месеци

12 месеци

12 месеци

Вођење евиденција у складу
са процедуром и
правовремено пружање услуге

Шефови амбуланти
Директор
12 месеци

Поштовање законских
прописа и већа безбедност
корисника

Директор

Поштовање права пацијената

Начелник Службе
за заштиту жена и
деце

Већа безбедност пацијената

Начелник
Специјалистичке
службе

Јасно евидентиран план
лечења

Начелник
Специјалистичке
службе

Јасно евидентирано
разматрање плана лечења

12 месеци

12 месеци

12 месеци

12 месеци

9

28

29

30

31

32

33

34

СК 5.1
јасно дефинисати и евидентирати
план лечења

СК 5.2
Јансо евидентирати циљ лечења
и његове промене водити у мед.
документацији
СК 5.3
јасно дефинисати и евидентирати
план лечења

СК 5.5
јасно дефинисан план и његове
промене евидентиране у мед.
документацији разматрати са
пацијентом тј. породицом
СК 6.2
унапредити сарадњу са сек.
нивоом здравствене заштите
ПП 2.1
користити образац

1

1

1

1

1

картону (додавање дела:
«План лечења»)
- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)
- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)
- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)
- Израда процедуре за план
лечења
- Корекција основног
документа у електронском
картону (додавање дела:
«План лечења»)
- Примена процедуре о
комуникацији са другим
здравственим установама

12 месеци

12 месеци

12 месеци

1

6 месеци

- Израда и примена процедура
о сачивању и измени плана
патронажних посета и циљу
лечења

Јасно евидентирано
разматрање плана лечења

Начелник
Специјалистичке
службе

Јасно евидентирано
разматрање плана лечења

Начелник
Специјалистичке
службе

Јасно евидентирано
разматрање плана лечења

Начелник
Специјалистичке
службе

Јасно евидентирано
разматрање плана лечења

Главна сестра

Вођење евиденција у складу
са процедуром и
правовремено пружање услуге

Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном
патронажом
Начелник Службе
за заштиту жена и
деце са
поливалентном

Поштовање препоруке
Агенције за акредитацију

12 месеци

- Прилагодити постојећи ППС
образац и увести га у примену
1

ПП 4.2
унапредити евидентирање

12 месеци

Начелник
Специјалистичке
службе

6 месеци

Јасно дефинисан план и
измене плана патронажних
посета и циљу лечења

10

35

36

37

ПП 7.1
ускладити структуру запослених
у складу са законом
АПТ 3.3
извршити реорганизацију у раду
запослених у складу са законом
ЉР 3.3
унапредити поступак
саопштавања

План урадили:
Др Биљана Тодорић

1

1

1

- Надзор над применом истих
- Уврстити у План стручног
усавршавања школовање једне
медицинске сестре
- Запослити једног
дипломираног фармацеута
- Реорганизовати рад у оквиру
службе
- Израда месечног/годишњег
плана рада за сваког
запосленог
- Квартална анализа извршења
- Годишње оцењивање
запослених

Датум
____________________

патронажом
Директор

Усклађивање кадрова са
законом

12 месеци
Директор

Усклађивање рада са законом

Начелници служби

Јасно дефинисани радни
циљеви и задаци и
информисаност запослених

12 месеци

12 месеци

Директор
__________________________

Др Винка Репац
Др Наташа Манојловић
Mr ph. Мариника Гереу Спариосу
Др Ласло Тот
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