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На основу члана 206. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/05, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) и Методолошког упутства о начину спровођења и извештавања о унутрашњој 
провери квалитета стручног рада у здравственим установама у Републици Србији – Институт за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Правилника о показатељима квалитета здравствене 
заштите („Сл. гласник РС“ бр. 49/10), Правилника о унутрашњем надзору над стручним радом Дома 
здравља Житиште бр. 01-51/Х-1/2-2010, Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада за 
2018. годину, Комисија за унапређење квалитета рада у Дому здравља Житиште на састанку 
одржаном 28.02.2018. године доноси 

 

ПРОГРАМ УНУТРАШЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Унутрашња провера квалитета стручног рада у здравственој установи спроводи се на основу 
годишњег програма провере квалитета стручног рада који доноси Комисија за унапређење квалитета 
рада Дома здравља Житиште. 

Унутрашњу проверу квалитета над стручним радом обавља начелник службе, као стручни 
руководилац организационе јединице или лице, односно лица које директор именује посебном 
одлуком у складу са одредбама Правилника о унутрашњој провери квалитета стручног рада. 
Надзорници сачињавају свој план редовног унутрашњег надзора који достављају Стручном савету. 
Редован унутрашњи надзор се најављује. 

Начелници служби, односно надзорници које је именовао директор, о свом раду воде писану 
евиденцију у за то предвиђеним Свескама унутрашњег надзора (посебна свеска за сваког 
надзорника). 

Писана евиденција мора садржавати: 

1. Име и презиме лица које обавља проверу 
2. Датум вршења провере 
3. Мере и активности које су биле предмет провере 
4. Запажања 
5. Нађене пропусте у раду здравствених радника и сарадника 
6. Мере које ће се предузети у циљу отклањања недостатака 
7. Рок за њихово извршавање 
8. Извршење наложених мера из претходне провере 

Редовна провера квалитета спроводи се према овом Програму, а циљ провере је унапређење и 
побољшање квалитета здравствене заштите. 

Стручни руководилац организационе јединице одговоран је за квалитет свога рада, као и за 
квалитет стручног рада организационе јединице којом руководи. 

У поступку провере квалитета стручног рада контролише се: 

  



 

 

1. Обављање стручног рада, 
односно појединих 
медицинских и 
административних поступака и 
поступака са медицинским 
отпадом 

- Просечна оптерећеност по лекару/сестри, 
фармацеуту/фарм. техничару, 
стоматологу/стом.техничару 

- Праћење показатеља квалитета према Правилнику о 
показатељима квалитета здравствене заштите („Сл. 
гласник РС“ бр. 49/10) 

- Радно време, режим заказивања и чекања на 
преглед, доступност здравствене заштите 

- Пријем и тријажа хитних позива, број самостално 
решених случајева на терену 

- Спречавање и превенција нозокомијалних 
инфекција 

- Набавка, дистрибуција и чување вакцина – хладни 
ланац, набавка и чување медицинског и санитетског 
материјала и лекова који захтевају посебне услове 
складиштења 

- Вођење законом прописане медицинске 
документације и других евиденција прописаних 
интерним процедурама 

- Контрола раздвајања и паковања медицинског 
отпада 

- Коришћење личне заштитне опреме 
- Поштовање Пословног и Етичког кодекса 

2. Непосредна провера појединих 
налаза, односно постављених 
дијагноза и терапијског 
приступа 

- Примена Водича добре клиничке праксе 
- Примена водича за дијагностику 

3. Провера обављања појединих 
превентивних, дијагностичких и 
терапијских поступака 

- Непосредни увид 
- Садржај и обим превентивних прегледа и 

здравствено-васпитног рада 
- Рационално коришћење доступне лабораторијске, 

ултразвучне и рентген дијагностике 

4. Преглед и анализа вођења 
прописане медицинске 
документације, евиденција, 
периодичних и годишњих 
извештаја 

- Начин вођења, садржај и квалитет медицинске 
документације (евидентирање плана лечења, 
анализе плана лечења, промене плана или циља 
лечења, евидентирање и разматрање плана и циља 
лечења са пацијентом и породицом) 

- Уписивање објективног и других налаза 
(лабораторијских, радиолошких, ултразвучних, 
извештаја специјалиста и сл.) 

- Провера вођења документације средњег 
медицинског кадра од стране лекара 

- Стручна провера уноса података у информациони 
систем, а који се односе на лечење, утрошен 
материјал, израду електронске фактуре и других 
потребних извештаја 

- Реализација плана рада 
- Познавање и примена усвојених процедура 
- Анализа извештаја о показатељима квалитета 

5. Провера обезбеђености услова 
за обављање здравствене 
делатности у погледу кадрова, 
опреме, просторија, лекова и 

- Провера исправности опреме и редовна контрола 
- Степен искоришћености постојеће опреме и 

упутство за руковање 
- Спровођење мера безбедности на раду (коришћење 



 

 

медицинских средстава рукавица, ланцета, вакуум епрувета...) 
- Коришћење специјалистичко-дијагностичке службе 
- Могућност реаговања код хитних случајева у 

амбуланти и на терену (анти шок терапија, сет за 
реанимацију, кисеоник, аспиратор, дефибрилатор...) 

- Праћење здравственог стања пацијента у 
постхоспиталном лечењу и могућности кућног 
лечења 

6. Увид у постојање Плана 
стручног усавршавања и 
квалитет спровођења 
унутрашњег надзора 

- Постојање Плана стручног усавршавања и његова 
реализација 

- Стручна и друштвена признања установи и 
појединцима 

- Реализација Програма унутрашње провере 
квалитета стручног рада 

- Извештавање и праћење унутрашње провере 
квалитета стручног рада – Стручни савет 

- Примена процедура о безбедности пацијента – 
пријава нежељених реакција на лек, пријава 
изложености у случају акцидента, пријава 
нежељених догађаја, свеска инцидената 

- Планирање и израда процедура у циљу унапређења 
квалитета стручног рада 

- Поступање по приговорима пацијента 

7. Провера извршења наложених 
мера из претходних надзора 

- Наложене мера морају се извршити у одређеном 
року 

- У случају не извршавања истих, у писменој форми 
се обавештава директор који предузима даље мере у 
складу са Правилником о унутрашњем надзору над 
стручним радом („Сл. гласник РС“ бр. 49/10) 

8. Примена процедуре о 
оцењивању запослених - Контрола спровођења процедуре о оцењивању 

 

Унутрашњи надзор над стручним радом спроводи се у свакој служби или организационој 
јединици најмање два пута годишње. О извршеном надзору сачињава се извештај и са њиме упознаје 
директор током радних састанака. 

Стручном савету Дома здравља се на јединственом обрасцу доставља квартални извештај о 
спроведеном стручном надзору ради праћења истог. Током спровођења надзора нарочито се има 
обратити пажња на контролу елемената у пољима означеним звездицом. 

Најмање једном годишње писаним путем Стручни савет обавештава Комисију за унапређење 
квалитета стручног рада о спровођењу истог, предлажући конкретне мере за отклањање уочених 
пропуста и недостатака, као и за унапређење квалитета рада. 

    Председник Комисије 

     Др Биљана Тодорић 

У Житишту, 02.02.2018. године 

Број: _______________________ 


