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Изјава менаџерског тима:

Дом здравља Житиште пружа здравствену заштиту становништву општине Житиште, а
поједине здравствене услуге пружа и становништву суседних општина.
Према статистичким подацима општина Житиште спада у групу општина са високим
процентом старије популације, тачније за 1,9 година старије од војвођанског просека. Наглашено
демографско старење, уз ниску стопу наталитета, специфичне животне навике, као и услови животне
средине довели су до значајних промена здравственог стања становништва. Пораст броја хроничних
незаразних болести и тенденција њиховог померања ка млађој животној доби, довео је до потребе
дефинисања приоритета и израде стратешког плана у циљу обезбеђења квалитетне примарне
здравствене заштите која ће задовољити потребе оболелих и тежиште рада усмерити ка
превентивним активностима.

Историјат Дома здравља:

Дом здравља Житиште је основан 10.06.1964. године. Здравствену заштиту становништва обављали
су лекари и медицинске сестре у сеоским амбулантама. Већина села имала је и свог зубног лекара.
Специјалисти гинекологије, педијатрије и пнеумофтизиологије долазили су из Зрењанина. Апотеке
су биле самосталне до 1970. године, када и оне улазе у састав Дома здравља.

После 1970. године формира се Медицински центар Зрењанин у чији састав улазе сви домови
здравља средњобанатског региона, Општа болница Зрењанин, Завод за здравствену заштиту
Зрењанин и Плућна болница Зрењанин.

Медицински центар Зрењанин је функционисао до 1990. године. Те године Дом здравља постаје
самосталан.

Улога Дома здравља:

У обављању здравствене делатности на примарном нивоу, Дом здравља Житиште промовише
здравље и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије
становништва у области опште медицине, педијатрије, гинекологије, хитне медицинске помоћи,
медицине рада, поливалентне патронаже, здравствене неге, стоматологије, фармацеутске делатности,
интерне медицине, психијатрије (заштите менталног здравља), офталмологије, пнеумофтизиологије,
радиолошке и лабораторијске дијагностике.

Организација Дома здравља:

Према Статуту, рад Дома здравља Житиште обавља се кроз следеће организационе јединице:
1. Служба опште медицине са хитном помоћи, санитетским транспортом, медицином рада и
кућним лечењем
2. Служба за заштиту жена, деце и школске деце са поливалнетном патронажом
3. Служба Стоматолошке здравствене заштите
4. Специјалистичко-консултативна служба
5. Апотека са медицинским снабдевањем
6. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове.

Према територијалном принципу, рад се обавља у следећим здравственим амбулантама:

Житиште, Српски и Нови Итебеј, Међа, Хетин, Банатско Вишњићево, Банатски Двор, Честерег,
Банатско Карађорђево, Торда и Равни Тополовац.
Прехоспитална хитна медицинска помоћ обавља се у оквиру редовне делатности изабраних лекара и
њихових сарадника дању, а ноћу, викендом и државним празницима хитну медицинску помоћ
пружају организоване екипе у Житишту према унапред утврђеном распореду.

Вредности Дома здравља:





Отвореност – спремност на пружање здравствених услуга корисницима из суседних општина
Доступност – здравствене услуге пружају се 24 часа дневно
Савремена дијагностичка опрема, развијен информациони систем и телемедицина
Ентузијазам, предузимљивост и спремност запослених да се стручно усавршавају и развијају
установу.

Принципи рада Дома здравља:





Пружање услуга из области обавезне здравствене заштите
Поштовање људских права
Праћење здравственог стања становништва
Сарадња са другим здравственим установама, невладиним сектором, хуманитраним
здравственим организацијама, Центром за социјални рад и образовним установама.

Ситуациона анализа:
1. Општи подаци
Општина Житиште је општина Средњобанатског округа која се на западу и југу граничи са
општином Зрењанин, на југоистоку са општином Сечањ, на северозападу са општином Кикинда, на
северу општином Нова Црња, а на истоку излази на државну границу са Румунијом.
Општину Житиште чини 12 насеља (Житиште, Банатски Двор, Банатско Вишњићево,
Банатско Карађорђево, Међа, Нови Итебеј, Српски Итебеј, Равни Тополовац, Торак, Торда,
Честерег), простире се на 525 км2 и има 16.786 становника, са просечном густином насељености 32
становника по км2, што је знатно испод војвођанског просека.
Број становника је био у порасту од 1828. до 1948. године, када почиње константна
депопулација, изузимајући 1990. годину када се број становника повећао доласком избеглих и
прогнаних лица. Фактори који доприносе сталној депопулацији становништва, поред ниске стопе
природног прираштаја, су и кретања становништва ка већим градовима. Највећа депопулација је у
Хетину, Торди, Српском Итебеју и Међи. Становништво општине Житиште је знатно старије од
војвођанског просека, што је нарочито изражено у Хетину и Банатском Вишњићеву. Познато је да
све популације захваћене старењем имају осетне вишкове жена због њиховог очекиваног трајања
живота, те је тако и у општини Житиште, где жене чине 51 % укупног становништва. У општини
Житиште живи 15 различитих народа, при чему највећи број чине Срби, Мађари и Румуни.
4,9 % укупног броја становника чине Роми, који због свог традиционалног начина живота и
честе промене места пребивалишта захтевају посебан приступ код пружања примарне здравствене
заштите.

Веома мали проценат становништва има више и високо образовање, а број неписмених је већи
од војвођанског просека.
Радна активност становништва је веома слична приликама у Војводини са видљивом родном
неједнакости, јер је број радно активних жена знатно нижи од војвођанског просека. Већина
становништва бави се пољопривредом и прерађивачком индустријом. Трећину привредних субјеката
чине буџетске организације које не привређују.
Општину Житиште карактерише умерена континентална клима, са великим колебањима
температуре.
У општини Житиште нема велике емисије аерозагађења, али се због нерешених комуналних
проблема, неизграђене инфраструктуре и слабо формираних зелених појасева често јавља
оптерећење ваздуха.
Водоснабдевање се врши из јавних бунара, микроводовода и мини бунара, а ни у једном
насељу нема изграђене канализације. Пијаћа вода садржи доста гвожђа и амонијака. Поред
званичних депонија, у општини постоје и дивља сметлишта, те се и поред ангажовања локалне
самоуправе и јавног комуналног предузећа, не може занемарити ризик по здравље људи и животну
средину.
Поред релативно повољног положаја општине у односу на важније саобраћајне комуникације
и релативно добро развијене локалне путне мреже, не постоји добро организован аутобуски превоз.
Интервали између долазака и одлазака аутобуса су велики, у зимском периоду нередовни, што
становништву знатно отежава коришћење здравствене заштите.
Осетљиву групу становништва чини и значајан број корисника социјалне помоћи, чији број је
у сталном порасту.
У општини Житиште постоји 11 основних школа у којима се настава одвија на српском,
мађарском и румунском језику, као и 11 одељења предшколске установе.
Информативна изолованост је велики проблем, јер на нивоу општине нема штампаног
гласила, изузев листа „Зрењанин“, који покрива подручје Средњег Баната. Зрењанинска телевизија
„Сантос“ емитује „Панораму општине Житиште“ једном недељно, што је недовољно за потребе
здравственог информисања и просвећивања. Становништво је већим делом компјутерски неписмено
и не користи погодности оваквог начина информисања.
На територији општине постоји Спортски савез који обједињује рад свих спортских клубова.

2. Здравствено стање
Стопа морталитета је константно виша у односу на просеке у округу, при чему су на првом
месту болести система крвотока са тенденцијом пораста, на другом злоћудни тумори, док се на
трећем месту, зависно од периода посматрања, налазе болести органа за варење, дисање и болести
жлезда са унутрашњим лучењем.
Стопа наталитета је константно нижа од просека у региону, те се очекује наставак тенденције
смањења броја становника.

Деца највише оболевају од болести респираторног система, инфективних и паразитарних
болести, док су на трећем месту код предшколске деце болести коже и поткожног ткива. Анализом
података добијених након систематских прегледа утврђен је висок степен каријеса и лошег држања
тела.
Проценат вакцинисане деце је висок, у распону од 95,4 до 100 %, у зависности од врсте
вакцина и није било обољевања од имунизацијом превентабилних болести.
Одрасли највише оболевају од болести система крвотока, са високом инциденцом обољевања
од акутног коронарног синдрома, респираторних болести, болести мишићно-коштаног система и
везивног ткива.
Посебно се издваја пораст оболелих од шећерне болести типа 2. Инциденца у периоду 2007 –
2011. године износила је 1.143,80. Максималне вредности забележене су у доби од 55 до 59 година
живота, док је за тип 1 највећа инциденца у доби од 5 до 9 и од 25 до 29 година живота.
Малигне болести, као и смртност од њих су у порасту.
Инциденца оболевања код мушкараца највећа је код рака плућа и бронха, рака дебелог црева и
простате, мада значајно место у односу на регион имају и рак бубрега, желуца и панкреаса. Код жена
је на првом месту рак дебелог црева, затим дојке, плућа, грлића материце и желуца.
На првом месту по морталитету код мушкараца и код жена су рак плућа и бронха и рак
дебелог црева. Код мушкараца рак панкреаса и леукемија, а код жена рак јетре и желуца.
Инциденца заразних болести варира из године у годину. Године 2009. у односу на округ
бележи се већа инциденца шуге, Q грознице и лајмске болести, 2010. варичеле, стрептококног
тонзилофарингитиса, туберкузоле, хроничног хепатита Б, лајмске болести, гениталне кламидијазе. У
2011. години ситуација је слична у односу на регион, с тим што је значајно издвојити хепатит Б,
хронични хепатит Б и лајмску болест.
3. Ресурси
Дом здравља Житиште има запослене 22 лекара, од којих је 7 специјалиста (два опште
медицине, један медицине рада, један пнеумофтизиолог, један радиолог, један офталмолог и један
педијатар), три стоматолога, од којих је један специјалиста стоматолошке протетике, два
дипломирана фармацеута и 55 здравствених техничара.
У односу на Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности, испуњени
су услови у погледу кадра, опреме и просторија.
Дом здравља Житиште нема организовану Службу Хитне медицинске помоћи као засебну
јединицу, већ се овај вид здравствене заштите остварује делом кроз рад изабраних лекара, а делом
кроз организован рад ноћу и викендом у седишту. Овакав начин организације не задовољава потребе
због
велике
разуђености
(Хетин
удаљен
од
седишта
34
км).

SWOT анализа

Снаге
1. Добра сарадња са локалном самоуправом,
Центром за социјални рад, Образовним
институцијама на нивоу општине,
здравственим установама из окружења,
Покрајинским Секретаријатом за
здравство, Министарством здравља
2. Медицински кадар Дома здравља (22
лекара, од којих 7 специјалиста, 3 зубна
лекара, од којих 1 специјалиста, 2 дипл.
фармацеута, 55 здравствених техничара)
3. Добра опремљеност служби медицинским
апаратима (ултразвучни апарати,
најсавременији РТГ апарат, ЕКГ апарати,
компјутеризовани рефрактометар,
хематолошки и биохемијски анализатори,
дефибрилатори, спирометар...
4. Доступност 24 часа
5. Добро развијен и умрежен информациони
систем и телемедицина
6. Искуство у раду

Могућности
1. Конкурисање за развојне пројекте
Европске уније, Министарства здравља,
Покрајинског Секретаријата за
здравство...
2. Донације од страних држава,
међународних здравствених организација
и сл.
3. Недостатак конкуренције
4. Пружање услуга које нису финансиране
од стране обавезног здравственог
осигурања

Слабости
1. Према Плану мреже здравствених
установа недовољан број лекара
специјалиста у односу на потребе
2. Недостатак простора на основу стандарда
3. Недовољна присутност у медијима
(недостатак локалног гласила у погледу
транспарентности рада и здравственоваспитних потреба)
4. Приходи од пружања услуга које Дом
здравља остварује самостално, нису
довољни за потребе функционисања
5. Високи трошкови одржавања
6. Страх од промена

Претње
1. Разуђено подручје (општина Житиште
простире се на 525 км2 са просечном
густином насељености 32 становника по
км2, што је далеко испод војвођанског
просека)
2. Старост становништва (19,37% старији од
65 година) и константна депопулација у 11
места уз ниску стопу природног
прираштаја
3. Пораст стопе оболелих од хроничних
масовних незаразних болести
4. Недовољна буџетска средства за набавку
опреме и возила
5. Преоптерећеност лекара куративним
услугама
6. Миграције село-град, како становништва,
тако и обучених медицинских кадрова
7. Значајан број корисника социјалних
помоћи са тенденцијом пораста
8. Лоша материјална ситуација омета
становништво у коришћењу
расположивих потенцијала
9. 4,3% неписмених (дупло више од
војвођанског просека)
10. Лоше регулисан локални саобраћај, лоша
путна мрежа и недостатак линија јавног
превоза
11. Неразвијена привреда општине

Мисија
Дом здравља Житиште обезбеђује најбоље могуће
исходе по здравље појединца и породице
пружањем здравствених услуга из области
примарне здравствене заштите

Визија
Дом здравља Житиште пружа услуге високог
квалитета и ефикасности у складу са потребама
корисника
Задовољан и безбедан корисник - високо мотивисан здравствени радник

Стратешки циљеви:
1. Очување и унапређење здравственог стања становништва
2. Пацијент у средишту здравственог система
3. Усклађивање ресурса са приоритетима и потребама

Стратешки циљеви
1. Очување и унапређење здравственог
стања становништва

2. Пацијент у средишту здравственог
система

3. Усклађивање ресурса са приоритетима и
потребама

Оперативни циљеви
1.1

Пребацивање тежишта активности на
превентивну здравствену заштиту са
процентуалним повећањем броја
превентивних посета у укупном броју
посета
1.2 Смањење стопе морбидитета и
морталитета од рака плућа
1.3 Смањење стопе морбидитета и
морталитета од рака дебелог црева
1.4 Смањење броја компликација шећерне
болести
1.5 Смањење стопе морбидитета и
морталитета од кардиоваскуларних
болести
1.6 Рано препознавање симптома депресије
1.7 Смањење стопе морбидитета и
морталитета од рака дојке
1.8 Смањење стопе морбидитета и
морталитета од рака грлића материце
1.9 Очување и унапређење здравља
осетљивих група – труднице, породиље,
деца и старији од 65 година,
превентивне активности са
маргинализованим групама и промоција
здравља и здравих стилова живота у
локалној заједници
2.1 Безбедност пацијената као приоритет
2.2 Боља информисаност корисника
2.3 Поштовање времена и потреба корисника
2.4 Доступност здравствене заштите
3.1 Континуитет у интерној и екстерној
едукацији
3.2 Развој и унапређење електронског
картона, одржавање, занављање и
набавка основних средстава за рад и
потребне дијагностичке опреме
3.3 Обезбеђивање финансијских средстава у
сарадњи са локалном самоуправом,
учешће у пројектима које финансира
Покрајински секретаријат за здравство,
Министарство здравља, Европска унија

Оперативни циљ 1.1: Пребацивање тежишта активности на превентивну здравствену заштиту
са процентуалним повећањем броја превентивних посета у укупном броју посета

Активности
Имплементирање
процедуре позивања на
превентивне посете

Резултати
Повећан број
превентивних посета у
односу на укупан број

Промотивне активности

Боља информисаност
становништва

Здравствено васпитни рад
у локалној заједници

Повећан број
превентивних посета у
односу на укупан број

Показатељи
спровођења
активности
Број превентивних
посета
Праћење односа
броја превентивних
и броја укупних
посета
Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије
Број одржаних
предавања,
радионица и
изложби

Одговорне особе
Др Биљана Тодорић

Директор

Др Татјана Ракочевић

Повећан број услуга у
области здравственог
васпитања
Оперативни циљ 1.1 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.2: Смањење стопе морбидитета и морталитета од рака плућа

Активности
Радионице и предавања
на тему штетности
пушења са акцентом на
млађу популацију
Евидентирање пушачког
статуса у папирном и
електронском картону
пацијента

Месец Март – Месец
борбе против рака

Резултати
Смањење броја пушача
Јачање свести о
штетности пушења
Подаци о броју пушача
међу корисницима
услуга
Подаци о факторима
ризика
Јачање свести о значају
превентивних и циљаних
прегледа

31. мај – Светски дан без
дуванског дима

Промотивне активности

Боља информисаност
становништва о
факторима ризика за
настанак рака плућа

Показатељи
спровођења
активности
Број радионица и
предавања

Одговорне особе
Др Филип Балош

Број корисника са
уписаним пушачким
статусом

Др Биљана Тодорић

Број спроведених
активности

Др Биљана Тодорић

Број упута
пнеумофтизиологу
након превентивних
прегледа
Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије

Директор

Оперативни циљ 1.2 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.3: Смањење стопе морбидитета и морталитета од рака дебелог црева

Активности

Резултати

Скрининг – рано
откривање рака дебелог
црева код особа оба пола
од навршених 50 до
навршених 69 година и
њихово укључивање у
процес раног лечења код
изабраног лекара

Рано дијагностиковање и
укључивање у процес
лечења

Промотивне активности

Боља информисаност
становништва о
факторима ризика за
настанак рака дебелог
црева
Повећан број
превентивних посета у
односу на укупан број

Здравствено васпитни рад
у локалној заједници

Показатељи
спровођења
активности
Број особа
обухваћених
прегледом
Број особа којима је
упућен позив за
скрининг у односу
на број особа које су
се одазвале позиву
Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије
Број одржаних
предавања,
радионица и
изложби

Одговорне особе
Др Ангелина
Тодоровић

Директор

Др Ангелина
Тодоровић

Повећан број услуга у
области здравственог
васпитања
Оперативни циљ 1.3 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.4: Смањење броја компликација шећерне болести

Активности

Резултати

Скрининг – рано
откривање дијабетеса
типа 2 код особа оба пола
са навршених 35 година
живота и њихово
укључивање у процес
раног лечења код
изабраног лекара

Рано дијагностиковање и
укључивање у процес
лечења

Спречавање компликација Број оболелих код којих
код оболелих од шећерне вредност HbA1C указује
болести
на добро регулисану
болест

14. новембар – Светски
дан борбе против шећерне
болести
Промотивне активности

Здравствено васпитни рад
у локалној заједници

Јачање свести о значају
превентивних и циљаних
прегледа
Боља информисаност
становништва о
факторима ризика за
настанак шећерне
болести и компликација
исте
Смањен број
компликација
Повећан број услуга у
области здравственог
васпитања

Показатељи
спровођења
активности
Број особа
обухваћених
прегледом
Број особа којима је
упућен позив за
скрининг у односу
на број особа које су
се одазвале позиву
Циљани
офталмолошки
преглед оболелих од
шећерне болести
Број особа којима је
урађен HbA1C
Број спроведених
активности

Одговорне особе
Др Биљана Тодорић

Др Винка Репац

Др Винка Репац

Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије

Директор

Број одржаних
предавања,
радионица и
изложби

Др Винка Репац

Оперативни циљ 1.4 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.5:
болести

Смањење стопе морбидитета и морталитета од кардиоваскуларних

Активности

Резултати

Скрининг – рано
откривање
кардиоваскуларног ризика
за мушкарце од
навршених 35 до
навршених 69 година, а за
жене од навршених 45 до
навршених 69 година,
уколико немају
регистрована
кардиоваскуларна
обољења

Рано дијагностиковање и
укључивање у процес
лечења

24. септембар – Светски
дан срца

Јачање свести о значају
превентивних и циљаних
прегледа
Боља информисаност
становништва о
факторима ризика за
настанак
кардиоваскуларних
болести
Повећан број услуга у
области здравственог
васпитања

Промотивне активности

Здравствено васпитни рад
у локалној заједници

Смањен број оболелих
од акутног коронарног
синдрома

Показатељи
спровођења
активности
Број особа
обухваћених
прегледом

Одговорне особе
Др Стана Трнинић

Број особа којима је
упућен позив за
скрининг у односу
на број особа које су
се одазвале позиву
Број пацијената
којима је при
последњем прегледу
измерен крвни
притисак нижи од
140/90 mmHg
Број спроведених
активности

Др Стана Трнинић

Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије

Директор

Број одржаних
предавања,
радионица и
изложби

Др Стана Трнинић

Оперативни циљ 1.5 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.6: Рано препознавање симптома депресије

Активности

Резултати

Скриниг – рано
откривање депресије
особа оба пола старијих
од 18 година и њихово
укључивање у процес
раног лечења код
изабраног лекара

Рано дијагностиковање и
укључивање у процес
лечења

10. октобар – Светски дан
менталног здравља
Промотивне активности и
здравствени васпитни рад
у локалној заједници

Јачање свести о значају
менталног здравља
Боља информисаност
становништва како би
раније препознали
симптоме депресије

Показатељи
спровођења
активности
Број особа
обухваћених
прегледом
Број особа којима је
упућен позив за
скрининг у односу
на број особа које су
се одазвале позиву
Број спроведених
активности
Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије

Одговорне особе
Др Анелија Рошу

Др Анелија Рошу
Директор

Број одржаних
предавања,
радионица и
изложби
Оперативни циљ 1.6 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.7: Смањење стопе морбидитета и морталитета од рака дојке

Активности

Резултати

Скриниг – рано
откривање рака дојке код
жена од навршених 45 до
навршених 69 година и
њихово укључивање у
процес раног лечења код
изабраног лекара

Рано дијагностиковање и
укључивање у процес
лечења

04. октобар – Светски дан
борбе против рака дојке

Јачање свести о значају
превентивних и циљаних
прегледа
Боља информисаност
становништва о
факторима ризика за
настанак рака дојке

Промотивне активности

Здравствено васпитни рад
у локалној заједници

Смањен број умрлих од
рака дојке

Повећан број услуга у
области здравственог
васпитања

Показатељи
спровођења
активности
Број особа
обухваћених
прегледом
Број особа којима је
упућен позив за
скрининг у односу
на број особа које су
се одазвале позиву
Број спроведених
активности
Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије
Број одржаних
предавања,
радионица и
изложби

Одговорне особе
Др Тања Табачки

Др Тања Табачки

Директор

Др Тања Табачки

Оперативни циљ 1.7 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.8: Смањење стопе морбидитета и морталитета од рака грлића материце

Активности

Резултати

Скриниг – рано
откривање рака грлића
материце код жена од
навршених 25 до
навршених 69 година и
њихово укључивање у
процес раног лечења код
изабраног лекара

Рано дијагностиковање и
укључивање у процес
лечења

Трећа недеља Јануара –
Европска недеља
превенције рака грлића
материце
Промотивне активности

Јачање свести о значају
превентивних и циљаних
прегледа

Здравствено васпитни рад
у локалној заједници

Смањен број умрлих од
рака грлића материце

Боља информисаност
становништва о
факторима ризика за
настанак рака грлића
материце
Повећан број услуга у
области здравственог
васпитања

Показатељи
спровођења
активности
Број особа
обухваћених
прегледом
Број особа којима је
упућен позив за
скрининг у односу
на број особа које су
се одазвале позиву
Број спроведених
активности

Објављивање на
сајту установе,
обавештења путем
штампе, радија и
телевизије
Број одржаних
предавања,
радионица и
изложби

Одговорне особе
Др Тања Табачки

Др Тања Табачки

Директор

Др Тања Табачки

Оперативни циљ 1.8 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 1.9: Очување и унапређење здравља осетљивих група – труднице, породиље,
деца и старији од 65 година, превентивне активности са маргинализованим групама и
промоција здравља и здравих стилова живота у локалној заједници

Активности

Резултати

Обележавање значајних
датума према Календару
здравља
Процена функционалног
стања свих особа старијих
од 75 година

Јачање свести о значају
бриге о сопственом
здрављу
Маркирање особа којима
је потребна помоћ
заједнице

Дефинисање потреба
ромске популације

Побољшање
здравственог стања и
боља сарадња у области
превентивне здравствене
заштите

Показатељи
спровођења
активности
Број спроведених
активности
Упитник о
геријатријској
процени
Број особа старијих
од 75 година
обухваћених
упитником
Обухват
вакцинацијом

Одговорне особе
Директор

Др Тамара Драшковић

Јелена Јосић

Број здравствено
васпитних
активности

Оперативни циљ 1.9 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 2.1: Безбедност пацијената као приоритет

Активности
Израда и имплементација
процедура које се односе
на безбедност пацијената
и контрола примене истих
Израда и имплементација
процедура које се односе
на безбедно руковање
опасним отпадом и
контрола примене истих
Обезбеђивање простора за
складиштење
медицинског и
фармацеутског отпада

Показатељи
спровођења
активности
Безбедност пацијената на Извештаји о
високом нивоу
спроведном
стручном надзору
Резултати

Одговорне особе
Др Наташа
Манојловић

Безбедност
становништва и заштита
животне средине

Извештаји о
спроведном
стручном надзору

Др Наташа
Манојловић

Безбедност
становништва и заштита
животне средине

Непосредан увид

Директор

Оперативни циљ 2.1 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 2.2: Боља информисаност корисника

Активности
Израда и имплементација
процедура које се односе
на информисаност
корисника и контрола
примене истих

Резултати
Информисаност
корисника

Показатељи
спровођења
активности
Анкета задовољства
корисника

Одговорне особе
Др Биљана Тодорић

Оперативни циљ 2.2 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 2.3: Поштовање времена и потреба корисника

Активности

Резултати

Израда и
Веће задовољство
имплементација
корисника
процедура које се односе
на заказивање посета
код лекара и контрола
примене истих
Сарадња са
представницима
осетљивих
популационих група,
односно удружења

Веће задовољство
корисника

Показатељи
спровођења
активности
Анкета о
задовољству
корисника
Извештај о
спроведеном
стручном надзору
Извештаји радне
групе

Одговорне особе
Др Биљана Тодорић

Љубица Беловић

Оперативни циљ 2.3 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 2.4: Доступност здравствене заштите

Активности
Обезбеђивање свих
услуга које се пружају у
области примарне
здравствене заштите у
складу са могућностима
Организација радног
времена у складу са
потребама корисника
Изградња прилаза за
инвалиде у свим
објектима

Резултати
Веће задовољство
корисника

Веће задовољство
корисника
Веће задовољство
корисника

Показатељи
спровођења
активности
Анкета о
задовољству
корисника

Анкета о
задовољству
корисника
Непосредан увид

Одговорне особе
Директор

Директор

Директор

Оперативни циљ 2.4 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 3.1: Континуитет у интерној и екстерној едукацији
Активности
Акредитација програма
континуиране
медицинске едукације

Резултати
Веће задовољство
запослених

Показатељи
спровођења
активности
Анкета о
задовољству
запослених

Одговорне особе
Др Винка Репац

Афирмација установе
Мотивација запослених
за писање и
презентацију стручних
радова

Унапређен квалитет
стручног рада

Број акредитованих
програма интерне
едукације
Већи број аутора
стручних радова

Стручно усавршавање,
ангажовање потребних
лекара специјалиста и
запошљавање
недостајућег кадра

Извештај о
унутрашњем
стручном надзору

Оперативни циљ 3.1 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 3.2: Искоришћење могућности електронског картона, одржавање, занављање
и набавка основних средстава за рад и потребне дијагностичке опреме
Активности
Едукација о свим
могућностима и
предностима
електронског картона
Правовремена
идентификација
недостајуће опреме
Правовремена
идентификација
проблема у раду
постојеће опреме

Резултати
Већа безбедност
корисника
Веће задовољство
запослених
Унапређен квалитет
стручног рада

Показатељи
спровођења
активности
Анкета о
задовољству
корисника

Одговорне особе
Директор

Анкета о
задовољству
запослених
Извештај о
унутрашњем
стручном надзору

Оперативни циљ 3.2 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Оперативни циљ 3.3:
Обезбеђивање финансијских средстава у сарадњи са локалном
самоуправом, учешће у пројектима које финансира Покрајински секретаријат за здравство,
Министарство здравља, Европска унија
Активности

Резултати

Достављање
Обезбеђивање
финансијских потреба
финансијских средстава
локалној самоуправи пре
израде буџета за наредну
годину

Показатељи
спровођења
активности
Број учешћа у
конкурсима и
пројектима

Одговорне особе
Директор

Финансијски
извештај

Пријављивање на
конкурсе везане за
пројекте које финансира
Покрајински
секретаријат,
Министарство здравља и
Европска унија
Оперативни циљ 3.3 ће се финансирати средствима здравственог осигурања и сопственим
средствима. Временски рок за спровођење не одређује се, јер ће се активности понављати и
усклађивати континуирано сваке године.

Закључак:
Руководство Дома здравља, у сарадњи са Управним одбором, стараће се да Дом здравља Житиште у
потпуности спроведе и оствари зацртане циљеве, мисију и визију.

