
 

 

 

 

 

 

Београд, 09.02.2017.  

  

Република Србија  

 

Извештај спољашњих 

оцењивача о четвртој 

редовној посети  

за дом здравља 

Стари Град 



4 Посета: 

Дом здравља Стари град је наставио рад у складу са акредитацијским стандардима на 

основу којих је акредитован. 

На основу разговора са менаџментом, координатором за акредитацију, прегледом 

документације  као  и током обиласка установе, стиче се утисак да се усвојене процедуре и 

протоколи примењују. 

Усвојен је Интегрисани план за унапређење квалитета рада и безбедности на раду са 

областима које се  унапређују.  Службе имају своје планове сходно природи посла. 

Похваљује се брига о запосленима, уочава се тимско деловање и настојање да се кроз бригу 

о запосленима обезбеди што квалитетнија здравствена услуга. Задовољство је пријем  

једног РТГ техничара ( приложена уредна документација)  поготово имајући у виду 

старосну структуру  запослених. Исказана потреба за пријем кадра као што су педијатри, 

рендгенолози и др. 

Реализација плана стручног усавршавања  прати се кроз анализу броја бодова који су 

запослени прикупили. Извршено је релиценцирање истих. Радници који  нису обухваћени 

програмом  лиценцирања  присуствују  едукацији  неопходној за њихов квалитетнији  рад ( 

скуп економиста у Врњачкој Бањи, едукација везана за имплементацију ИЗИС-а). 

Праћење и анализа одзива пацијената на превентивне прегледе се обавља на састанцима 

лекара/тимских сестара  где се и доносе закључци у циљу побољшања остварења 

плана.Унапређено заказивање термина пријема пацијената. 

Води се уредно евиденција у здравственом картону пацијента у складу са прописима који 

ближе одређују вођење медицинске евиденције. Доследно наставити примену критеријума.  

 

Сва опрема која се налази у ДЗ се води на инвентарским листама. У сарадњи са Техничком 

службом  постоје евидентирани подаци о времену када је одржавање урађено, као и 

распоред будућег  превентивног одржавања  ако постоји препорука овлашћеног сервисера. 

Мерна опрема која подлеже баждарењу (ваге , мед. термометри и манометри за мерење 

крвног притиска др,) се баждари и о томе се води евиденција као и о будућем распореду 

баждарења у складу са временским роковима предвиђеним за тај процес.Такође постоје и 

маркице на мерној опреми као потврда о истом. 

 

Сви запослени су упознати са дефиницијом нежељеног догађаја. По службама се препознају 

и евидентирају нежељени догађаји. У претходном периоду  било је 16 евидентираних  

нежељених догађаја углавном везани за комуникацију и увођење ИЗИС-а. У предлогу 

Стратешког плана  од 2017-2021.године један од циљева је и вештина комуникације. За 

похвалу је и мало подсећање везано за вештине комуникацију  на сајту ДЗ како за пацијенте 

тако и за запослене. 



Наставити са стимулисањем запослених на препознавању и евидентирању нежељених 

догађаја. 

Установа у целини, а посебно руковдство и чланови тимова за акредитацију, заслужују све 

похвале за видљиво унапређење у свим областима унапређења квалитета и безбедности 

пацијената који се редовно прате и чије унапређење је плански осмишљено, контролисано 

и подржано од заспослених имајући у виду и труд до  изласка ДЗ из  блокаде рачуна у којој 

је установа била изложена више месеци. 

 
Општи утисак је да се претходној години у Дому здравња Стари град  уложио велики труд 

да се не само  одржи  постојећи достигнути акредитацијски стандарди, већ да се и унапреде 

како у квалитету рада тако и у безбедности пацијената/корисника услуга по препоруци 

Агенције. 
 


