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1. Подаци о  здравственој установи 

1.1.Општи подаци  

Дом здравља „Стари град“ је здравствена установа  која обавља здравствену 

делатност на примарном нивоу у складу са Законом о здравственој заштити, 

Законом о здравственом осигурању, Законом о правима пацијената и другим 

законским и подзаконским актима.  

Дом здравља је основан 1.јула 1948. године као Поликлиника и Здравствени центар 

Народног одбора Првог рејона, односно Народног одбора Старог града.  

Решењем Народног одбора града Београда, број 3422 од 28. априла 1953. године 

основан је Дом народног здравља за територију општине „Стари град“ и 

„Скадарлија“, који је почео са радом 1. маја 1953. године.  

Дом здравља Стари град, са седиштем у улици Симиној број 23-27, регистрован је 

као установа  у Окружном привредном суду у Београду 28.децембра 1965.године. 

Одлука Града Београда о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Стари 

град“ број 5-489/06-Ц донета је 29.11.2006. а Решење о упису у судски регистар 

XIIFI.446/06  донето је 14.12.2006.   

 

Дом здравља пружа здравствене услуге превентивне, дијагностичке, терапијске и 

рехабилитационе здравствене заштите за све категорије становништва из области: 

опште медицине са кућним лечењем и негом, педијатрије, гинекологије, медицине 

рада, поливалентне патронаже, физикалне медицине и рехабилитације, 

стоматологије, радиолошке и лабораторијске дијагностике, интерне медицине, 

офталмологије, оториноларингологије, психијатрије, и социјалне медицине са 

информатиком. 

 

 Њена укупна површина је 7489 м² од, чега централни објекат заузима површину 

4988 м².  Здравствена заштита се пружа на 15  локација на територији општине 

„Стари град“,  од чегаа је 8 стоматолошких ординација у школама и предшколској 

установи. Пружа примарну  здравствену заштиту становништву примарно за 

територију Општине „Стари град“ и становништву осталих општина Града 

Београда. На територији општине по попису из 2011.године живи 48450 становника 

а по процени број становника за 2018. Годину је 45877. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДОМА ЗДРАВЉА 

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног 

рада, у Дому здравља „Стари град“ су организоване  следеће организационе 

јединице:  

1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са Центром за 

превентивне здравствене услуге, кућним лечењем и негом и 

Поливалентном патронажом, која је организована функционално кроз 

одсеке и одељења на следећи начин: одељење за здравствену заштиту 

одраслих становника са одсеком – центар превентивне здравствене 

услуге, одељење кућног лечења и неге и одељење поливалетне 

патронаже. Поред здравствене aмбуланте опште медицине у централном 

објекту, Симина 27 постоје и истурени објекти- здравственe амбуланте:  

Топличин венац 29, Дубровачка 26, Венизелосова 1 и Косте Стојановића 

2. 

2. Служба  за здравствену заштиту жена  

3. Служба за здравствену заштиту деце  која је функционално 

организована на одељење за предшколску децу са одсеком за праћење 

развоја деце и одељењем за школску децу са Саветовалиштем за младе  

4. Служба за дијагностику која  у свом саставу има одељење за 

лабораторијску дијагностику у Симиној 27 са одсеком са лабораторијску 

дијагностику Џорџа Вашингтона 19 и одељење за радиолошку и 

ултразвучну дијагностику Симина 27 

5. Служба за Специјалистичко-консултативнe делатности која је 

функционално организована кроз  одељења и одсеке на следећи начин: 

одељење физикалне медицине и рехабилитације, одељење интерне 

медицине, одељење оториноларингологије, одељење офталмологије, 

одељење психијатрије - менталног здравља, одељење социјалне 

медицине и заједничких медицинских послова са одсеком  за ампулиране 

лекове и одсеком за централну стерилизацију и медицински отпад. 

6. Служба за здравствену заштиту радника која у свом саставу има 

Одељење медицине рада у Џорџа Вашингтона 19  

7. Служба за стоматолошку здравствену заштиту организована је 

функционално и просторно на следећи начин: 

1. Одељење за дечију и превентивну стоматологију  ул. Симина бр 

27 
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- Ординација „Прва београдска гимназија“   ул. Цара Душана бр. 61  

- Ординација „Вртић Скадарлија“   ул. Далматинска бр. 1    

- Ординација „ЕТШ Никола Тесла“  ул. Краљице Наталије бр. 

31    

- Ординација „Правно пословна школа“ ул. Светогорска бр. 48    

- Ординација„ О.Ш. Краљ Петар I“  ул. Маршала Бирјузова бр. 

43    

- Ординација „Прва економска школа“ ул. Цетињска  бр. 5-7  

- Ординација „О.Ш. Вук Караџић“  ул. Таковска бр. 41   

- Ординација „О.Ш. Браћа Барух“  ул. Браћа Барух бр. 12   

2. Одељење опште стоматологије са ноћним и хитним пријемом  

Обилићев венац бр. 30 

    

8. Служба за немедицинске послове  организована је функционално кроз 

одељења на следећи начин : Одељење за правне, кадровске и опште 

послове, Одељење за економско-финансијске послове и Одељење за 

техничке послове. 

 

КОРИСНИЦИ 

 

Број грађана који се определио за лечење у Дому здравља „Стари град“ је знатно 

већи од броја становника општине Стари град. Према подацима Републичког фонда 

за здравствено осигурање   укупан број регистованих лица који има изјаву о 

изабраном лекару (РИЛ, септембар 2019.) у Дому здравља  je 81436  што износи 

156,33% у односу на број становника општине за коју је Дом здравља основан 

(45877), па је Дом здравља „Стари град“ први у Србији по проценту 

регистрованих пацијената.  
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КАДРОВИ 

Са стањем на дан 15.11.2019. године у Дому здравља „Стари град“ радило је 

укупно 300 запослених радника на неодређено време. Од тог  броја 299 се 

финансира из средстава обавезног здравственог осигурања и то следеће структуре: 

73  доктора медицине,10 доктора стоматологије, 2 фармацеута,154  медицинске 

сестре, 12 стоматолоских сестара, 3 зубна техничара, 5 здравствених сарадника, 13 

немедицинских административних радника и 27 техничка/помоћна радника. Један  

медицински сарадник- фармацеут, који ради на неодређено време, финансира се из 

сопствених средстава.  

1.2. Циљеви здравствене  установе у вези са акредитационим процесом 

Планирање будућег развоја Дома здравља  обухвата поступке и механизме којима 

се стиже до пројектованих  циљева који су дефинисани Стратешким планом Дома 

здравља. 

Стратешки план Дома здравља „Стари град“ донет је  за период 2017.-2021. године. 

На изради Стратешког плана радио је Тим у саставу: прим. др Весна Јањушевић,  

прим. др Весна Поповић-Бернобић, прим. др Биљана Алексић, прим. др Зоран 

Ровчанин, прим. др Бранка Лазић, прим.  др Весна Вукотић Павловић, прим. др 

Милутин Влаховић, др Драгана Коковић Лоњак, др Александра Рајчевић, вмс 

Надица Игњатовић. 

Са садржајем и процедуром израде Стратешког плана упознат је Управни одбор 

Дома здравља, који је и дао сагласност за његово доношење.  

Стратешки план садржи опис организације, мисију, визију и водеће принципе и 

вредности установе. 

1.3. Мисија  

Дом здравља Стари град је здравствена установа у којој се обавља здравствена 

делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, 

спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију болесних и 

повређених.  

1.4. Визија   

Дом здравља Стари град ће задржати и унапредити водећу улогу међу 

здравственим установама примарне здравствене заштите, како Београда тако и целе 

Србије, пружањем здравствених услуга високог квалитета. Заједнички циљ и мера 

сваког успеха биће здравље свих наших суграђана. Тежићемо поверењу и осећају 
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сигурноси наших пацијената, а љубазност, емпатију, престижно знање, искуство, 

сву стручност, квалитет и људскост, ставићемо у службу тога. 

1.5. Вредности  

Интегритет и непристрасност 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Поштовати заједничке стандарде и принципе  

 Држати се закона  

 Заснивати идеје и предлоге на објективним доказима 

 Користити буџетска средства ефективно и ефикасно 

 Код пријема нових радника једини критеријум за оцену кандидата биће 

његова стручност 

 Држати се Пословног кодекса Дома здравља 

 

 Јавни интерес 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Знати ко је корисник наших услуга и које су његове потребе 

 Посматрати ствари из угла корисника 

 Пружити кориснику ниво услуга који бисте очекивали за себе 

 Бити љубазан и помагати 

 Укључивати кориснике у процес управљања, прикупљањем њихових 

ставова и предлога 

 Посредовати код конфликтних ситуација у циљу изналажења најбољих 

решања  

 

 Остваривање резултата високог калитета и вредности 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Дефинисати ниво резултата и планирати како да се остваре 

 Предузимати одлучне акције  

 Креативно размишљати 
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 Унапред препознати проблеме и предузимати кораке за њихово решавање 

 Анализирати резултате и предузимати мере за унапређење 

 Обележити  успех 

 

 Лидерство и лична одговорност 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Показивати лични пример 

 У раду користити свеобухватни поглед на проблем 

 У раду тимова промовисати ентузијазам, опредељење, поштовање 

 Показивати одлучност 

 Бити спреман на изазове 

 Управљати временом и радом ефективно 

 Управљати ризиком и преузимати одговорност 

 Гледати у будућност 

 

Поштовати људе и њихву различитост 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Користити таленат који људи имају и помагати им да развију свој 

потенцијал 

 Поштовати људе у нашој близини 

 Укључивати друге у посао 

 Слушати друге и охрабривати их кад су у праву 

 Веровати да и други раде добро 

 Охрабрити добар баланс између посла и породице 

 Разумети различит приступ других људи 

 

Континуирано учење и усавршавање 

Придржавати се ове вредности значи: 
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 Посматрати учење као саставни део живота 

 Разумети своје сопствене могућности и подручја за унапређење 

 Развијати вештине 

 Бити отворен за нове идеје и приступе послу 

 Учити на грешкама и успесима 

 Мерити своја постигнућа у односу на најбоље 

 

Тимски рад и партнерство 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Разумети како ко доприноси заједничким циљевима 

 Делити циљеве 

 Користити утицај и вештине да се остваре циљеви 

 Делити добру праксу и решења 

  

Професионалност 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Радити у складу са захтевима Владе Републике Србије,  Министарства 

здравља и Секретаријата за здравство Града Београда 

 Радити најбоље што се може 

 Бити фер и  поштен 

 Разумети последице својих одлука 

 Размишљати о послу и начину рада 

 Преиспитати ефекте свог рада 

 Мерити ефекте свог рада  у односу на најбоље 

 

Отвореност и добра комуникација 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Давати људима коректне информације 
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 Помоћи људима да разумеју политику Министарства и Владе 

 Знати слушати као и говорити 

 Бити приступачан и помагати 

 Убеђивати и утицати на друге а не наређивати 

 Тражити најбољи начин за пренос информација 

 

1.6. Стратешки план (сажети преглед) 

Стратешки циљеви који би требало да се реализују до 2021. године  су: 

 Унапређење квалитета процеса рада  

 Унапређивање превентивних програма  

 Унапређење комуникационих вештина 

 Имплементација информационе тенологије 

Да би се циљеви реализовали креиране су стратегије које ће омогућити достизање 

жељених циљева и активности које треба спровести да би се циљеви достигли. 

1.7. Опис заједнице / популације којој су намењене услуге здравствене 

установе 

Општина Стари град на којој се налази Дом здравља је високо урбана средина без 

приградских насеља и има посебне демографске карактеристике на основу којих се 

планира даљи развој Дома здравља. Удео становника старијих од 65 година у 

укупној популацији је 23,46% што се сматра веома старом популацијом. Особе 

старије животне доби су и највећи корисници здравствене заштите због присуства 

великог броја хроничних незаразних обољења као што су кардиоваскуларна и 

малигна  обољења, шећерна болест, хронична опструктивна болест плућа и 

обољења коштано–зглобног система која  доводе до смањене покретљивости 

пацијената и веће потребе за прегледом и лечењем у стану пацијената кроз 

палијативно и кућно лечење.  

Међутим, поред становника општине Стари град, услуге Дома здравља користи 

преко 35 000 грађана који живе на другим београдских општинама. 

Број опредељених пацијената у Служби за здравствену заштиту одрaслих је 

просечно по лекару  1871, у Служби за здравствену заштиту деце 657 за 

предшколску децу и 1169 за децу школског узраста, у Служби за здравствену 
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заштиту жена 3774 по лекару и у Служби дечије и превентивне стоматологије 2074 

по стоматологу.  

На годишњем нивоу број прегледа у Служби за здравствену заштиту одраслих био 

је 7988 по лекару, у Служби за здравствену заштиту деце 7941  по лекару, а у 

Служби за здравствену заштиту жена 8138 по лекару.  

Проценат превентивних услуга у укупном броју посета на нивоу Дома здравља био 

је 16,68%, а обухват вакцинисаних особа старијих под 65 година против грипа био 

је 14,85%  

 

 

1.8. Преглед нивоа активности  здравствене установе 

Дом здравља „Стари град“ 

Р.бр Назив параметра Вредност 

1 Просечан број посета по лекару 5741 

2 Просечан број опредељених пацијената по лекару 1845 

3 Проценат превентивних посета у укупном броју посета код лекара 16,68 

4 Обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година 14,85 
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2. Процес акредитације 

2.1. Уговарање акредитације 

Уговор о акредитацији број Р1-74-02 је потписан дана 23.08.2019 године. Потребан 

материјал и усмене инструкције за процес самооцењивања је испоручен 

здравственој  установи 29.08.2019. године. 

2.2. Самооцењивање 

  

У Дому здравља „Стари град“ је у периоду од  26.08.2019. године до 15.11.2019. 

године урађен процес самооцењивања. Поступак самооцењивања реализован је 

поштујући обавезе Агенције у поступку самооцењивања из члана 7 и члана 19 

Уговора о акредитацији. У процесу самооцењивања учествовало је 14 тимова који 

су бројали од 3 до 9  чланова. У тимовима су били заступљени запослени 

различитих нивоа образовања и свих нивоа одговорности у датој служби. Сваки 

тим је имао вођу тима за самооцењивање који су били одговорни за рад тимова и 

комуникацију са координатором за акредитацију. Оцене за поједине критеријуме су 

дате у Анексу 1. Тим за самооцењивање је био састављен од : (Састав свих тимова 

је дат у Анексу 2). 

Координатор за акредитацију: Др Драгана Коковић Лоњак  

Вође тимова за самооцењивање:  

            1. Прим.др Бранка Лазић, специјалиста опште медицине, начелник службе  

            2. Прим Др Биљана Алексић, специјалиста педијатрије, начелник службе 

            3. Прим.др Весна Вукотић Павловић, специјалиста гинекологије, начелник 

службе 

            4. Др Драгана Коковић Лоњак, спец. физикалне медицине и рехабилитације 

            5. Зорица Антић, вмс, одговорна сестра Одељења поливалентне патронаже 

            6. Мр.пх.Снежана Добривојевић, специјалиста биохемије, шеф Одељења 

лабораторијске дијагностике 

            7. Др Предраг Стаменковић, специјалиста радиологије 

            8. Др Александра Рајчевић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије 

            9. Др Драгана Коковић Лоњак, спец. физикалне медицине и рехабилитације 
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          10. Др Драгана Коковић Лоњак, спец. физикалне медицине и рехабилитације 

          11. Др Драгана Коковић Лоњак, спец. физикалне медицине и рехабилитације 

          12. Прим.др Бисерка Обрадовић, специјалиста опште медицине, члан НО 

          13. Др Драгана Коковић Лоњак, спец. физикалне медицине и рехабилитације 

          14. Др Александра Рајчевић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије 

 

 

Извештај о самооцењивању је достављен Агенцији дана 15.11.2019. године под 

бројем Р1-74-03/2019. 
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2.3.  Спољашње оцењивање  

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача је почела 15.12.2019. године и 

трајала је три  дана. У процес спољашњег оцењивања је било укључено четири 

спољашња оцењивача. Спољашњи оцењивачи су податке самооцењивања добили 

од Агенције за акредитацију двадесет пет  дана пре акредитацијске посете. Након 

завршетка акредитацијске посете Спољашни оцењивачи су доставили извештај о 

спољашњем оцењивању дана 30.12.2019. године под бројем Р1-74-06/2019. Оцене 

за поједине критеријуме су дате у Анексу 1. 
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3. Оцењивање 

3.1. Обим оцењивања 

Оцењивањем су обухваћени следећи сетови стандарда: 

 

Поглавља стандарда Ознаке 

Здравствена заштита одраслог 

становништва        

ЗЗО 

Здравствена заштита жена ЗЗЖ 

Здравствена заштита деце и школске деце ЗЗД 

Специјалистичко консултативна 

делатност 

СК 

Поливалентна патронажа ПП 

Физикална медицина и рехабилитација ФМР 

Стоматолошка здравствена заштита СЗЗ 

Зубна техника ЗТ 

Радиолошка дијагностика РД 

Лабораторијска дијагностика ЛАБ  

Животна средина ЖС 

Људски ресурси  ЉР  

Управљање информацијама УИ 

Руковођење  РУ 

Стандарди управљања СУ 
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4. Методе рада 

 

Спољашње оцењивање је спроведено у здравственој установи и реализовано:  

 

- прегледом припремљене документације и здравствене документације;  

- разговором са органима управљања здравствене установе;  

- разговором са запосленима који су учествовали у поступку самооцењивања 

(тимови за самооцењивање квалитета рада здравствене установе);  

- обиласком здравствене установе и прегледом просторних капацитета;  

- прегледом опремљености здравствене установе медицинском опремом;  

- разговором са пацијентима и запосленима;  

- завршним састанком на коме се органи управљања и запослени информишу о 

обављеној акредитацијској посети. 

 

4.1. Скала за оцењивање 

 

Квалитет рада је оцењиван према унапред утврђеним акредитацијским стандардима 

на основу скале за оцењивање испуњености.   

Скала за оцењивање испуњености критеријума садржи оцене 1-5, и то:  

1) оцена 1 која подразумева да критеријум није уведен у примену;  

2) оцена 2 која подразумева да се критеријум уводи у примену;  

3) оцена 3 која подразумева да се критеријум примењује;  

4) оцена 4 која подразумева унапређену примену критеријума; 

5) оцена 5 која подразумева најбољу примену критеријума;  

6) без одговора - у случају када је немогуће у датој здравственој установи   

применити неки критеријум. 
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5.  Акредитацијски статус 

 

Према члану 18, Правилника о акредитацији здравствених установа, других 

правних лица и приватне праксе ("Сл.гласник РС", бр. 56/19) Агенција издаје 

решење о акредитацији, уколико критеријуми који се односе на безбедност 

пацијента, у спољашњем оцењивању нису оцењени оценом мањом од 4.  

Решење о акредитацији издаје се према процентима добијених оцена, на 

максималан период од:  

 Оцене 4 и 5 

<=40% 

Оцене 4 и 5 

>40%  и  <=50% 

Оцене 4 и 5 

>50%  и  <=70% 

Оцене 4 и 5 

>70%  и  <=85% 

Оцене 4 и 5 

>85% 

Оцене 1 и 2 

>=20% 

Не Не Не Не Не 

Оцене 1 и 2 

<20% 

Не 1 година 1 година 1 година 1 година 

Оцене 1 и 2 

<15% 

Не 1 година 3 године 3 године 3 године 

Оцене 1 и 2 

<10% 

Не 1 година 3 године 5 година 5 година 

Оцене 1 и 2 

<5% 

Не 1 година 3 године 5 година 7 година 

 

 

На основу процентуалне заступљености добијених оцена (Анекс 2), директор 

Агенције ће на основу члана 199. Закона о здравственој заштити и члана 18. 

Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и 

приватне праксе донети решење о акредитацији Дому здравља „Стари град“ 

на период од седам година. 
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6.    Налаз спољашњих оцењивача   

 

6.1.  Опис нађеног стања 

Дом здравља „Стари град“ је здравствена установа  која обавља здравствену 

делатност на примарном нивоу на територији Општине Стари град и становништву 

осталих општина Града Београда. 

Добром организацијом посла омогућена је хармонизована, квалитетна и доступна 

здравствена заштита корисницима у свим службама ове здравствене установе. 

Запослени у установи су квалификовани и посвећени послу, а употреба 

информационог система омогућава мултидисциплинарност као и брзу и ефикасну 

комуникацију како по хоризонталном тако и вертикалном нивоу. 

Припремљена је и достављена обимна документација за рад спољних оцењивача 

што указује да је процес реакредитације озбиљно схваћен у овој установи. 

Током припреме за процес реакредитације сачињен је велики број процедура 

предвиђених акредитационим стандардима за примарни ниво здравствене заштите. 

На тај начин остварен је циљ да се ближе уреде и дефинишу поједине фазе процеса 

рада, а тиме и да се поступци који су у великој мери иначе били уходани - озваниче 

кроз писане документе установе и хармонизују на свим локацијама. 

На састанку са представницима руководства и вођама тимова уприличена је и 

дивна презентација активности везане за обележавање седамдесетог рођендана рада 

Дома здравља 2018. године који су реализовали запослени са пуно труда и љубави. 

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача, њихов рад са тимовима за 

самооцењивање, организација обиласка служби и комуникација са фокус групама – 

протекла је у свему према утврђеном плану и програму и пријатној атмосфери. 

Службе су препозналe акредитацију као шансу за унапређење квалитета рада. 

Дом здравља „Стари град“ је врло успешно искористио период између 

акредитацијске посете и реакредитације и тиме потврдио принцип акредитације, тј. 

сталног унапређења квалитета рада и безбедности корисника услуга и запослених. 
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6.2.  Главна достигнућа и потенцијали установе 

 Основни потенцијал установе су запослени, њихов мотив да подигну ниво 

здравствене заштите и квалитет пружања услуга корисницима, њихова жеља 

за едукакацијом и новим достигнућима. 

 Одражавају се искуствa у ранијем раду на пројектима које и сад настављају. 

Наставна су база за студенте медицинског, стоматолошког, фармацеутског, 

дефектолошког факултета и високе здравствене школе струковних студија. 

 У процесу припреме за реакредитацију установа је донела све неопходне 

акте Мисију и Визију, усвојила Стратешки план за период 2017-2021. године 

и предвидела унапређење у многим областима здравствене заштите коју 

пружа становништву. 

 Свеобухватни рад на унапређењу превентивних програма. 

 Евидентно је коришћење савремених технологија. Дом здравља је добро 

организован и опремљен савременом опремом која је доступна свим 

категоријама корисника здравствених услуга. 

 Похвала за набавку и стављање у функцију новог дигиталног рендген 

апарата којим се омогућава мања експозиција пацијената и особља, бољи 

квалитет снимка, могућност даљинског очитавања, смањења трошкова 

развијања, искључивање могућности настанка отпада. Увођење у примену 

Радиолошког информационог система, Националне платформе за 

рендгенску дијагностику. То је и четврти циљ –Имплементација 

информационих технологија  Стратешког плана за 2017-2021.године. 

 Одговарајући  ниво хигијене у објектима и просторијама здравствене 

установе који доприноси безбедности како корисника здравствених услуга 

тако и особља. 

 Континуирано се прати задовољство корисника услуга и врши се анализа 

степена задовољства истих  на основу интервјуа, увида у приговоре 

корисника и увид у књигу утисака. 

 Свим запосленима је омогућено стручно усавршавање и планирана се 

континуирана едукација. 

 Заштита и безбедност података су регулисана Актом о безбедности 

информационо – комуникационог система Дома здравља „Стари град“ . 

 У примени је План унапређења квалитета и безбедности рада по службама. 
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 Посебно се истиче ангажованост менаџмента Дома здравља на организацији 

и спровођењу процеса реакредитације који су показали, са жељом да наставе 

са истим ентузијазмом за даље унапређење квалитета рада, као и напор у 

промовисању тимског рада, професионалних вештина и етичких вредности 

код запослених. 

 

6.3. Препоруке за унапређење  

 У складу са законском регулативом здравствена документација се води у 

електронском и папирном облику те је то додатно оптерећење за 

здравствене раднике стога се улаже  додатни напор али и даље има места за 

унапеђење –уредније вођење здравсвених картона и протокола.   

 Процедуре за пријављивање и евидентирање нежељених догађаја су добро 

осмишљене и примењују се (о чему постоје докази). У циљу смањења 

ризика од нежељених догађаја, потребно је наставити евидентирање 

нежељених догађаја уз охрабривање запослених да исте пријављују по 

утврђеној процедури, анализирају и на нивоу служби и на нивоу установе и 

тиме непосредно и директно утичу на постизање наведеног циља.  

 

 Неопходно је унапредити комуникацију са другим здравственим установама 

у складу са усвојеним процедурама, формализовати и документовати 

сарадњу са другим установама како би се обезбедили адекватни докази да 

установа наставља предузете кораке за добијање повратних информација о 

отпусту из других здравствених установа. 

 

 Наставити са имплементацијом усвојених процедура и пратити њихову 

примену у свакодневном раду, преиспитивати их и ревидирати по потреби. 

 

6.4. Посета периферних амбуланти  

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА „КОСТА СТОЈАНОВИЋ“ 

 Објекат здравствене амбуланте у потпуности одговара захтевима за 

пружање здравствене заштите.  

 

 У објекту је организована Службa за здравствену заштиту одраслих. 

Чекаоница је пространа, добро осветљења. Обавештења на огласним 

таблама су са неопходним информацијама за пацијенте. 
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 У складу са законским прописима, постоје просторије одговарајуће 

квадратуре за смештај опреме, запослених и корисника услуге, које 

омогућавају квалитетан и безбедан рад. 

 

 Услуге пружаји лица одговарајуће квалификације. Јасно је дефинисан опис 

послова који се обавља за свако радно место. Сви запослени поштују права 

пацијената кроз све фазе рада. 

 

 Процедуре и упутства су хармонизоване на нивоу установе и у примени су. 

 

6.5. Фокус групе  

 

 Фокус група пацијенти 

У оквиру посете обављен је разговор  са Фокус групом  пацијената сачињен од 

седам пацијената различитих  потреба за коришћењем  услуга установе, различите 

старосне доби и  нивоа образовања. 

Присутна је општа информисаност пацијената о процесу акредитације и њеном 

значају, како за установу, тако и за пацијенте. 

Слажу се да је процес акредитације  унапредио  квалитет рада и безбедност како 

њих тако и запослених приликом пружања здравствених услуга. Упознати су са 

својим правима и врстама услуга које им установа може пружити. 

Похваљују увеђење информационих технологија, могућност заказивања, добијање 

битних информација па чак и на личну мејл адресу. 

Задовољни су комуникацијом у установи.   

Особље сматрају изузетно стручним и одговорним што је представљало 

прекретницу у избору да постану корисници услуга ове установе. Указују на мали 

број особља и њихову преоптерећеност.  

Слажу се са чињеницом да је, и поред њихових потреба за услугама, због 

рационализације и организације здравствене службе, немогуће да на примарном 

нивоу добију услуге одређених специјалности, што је био случај у прошлости. 

 



Агенција за aкредитацију здравствених установа Србије 

16.1.2020. године        Завршни извештај о акредитацији Дома здравља „Стари град“       Страна     24 

Виђења су да је велики труд уложен  на унапређењу и  развијању  партнерског  

односа између корисника као примаоца здравствених услуга и здравствених 

радника и сарадника као даваоца услуга, на свим нивоима, као и на поштовању 

права и дужности партнера у том односу. 

 

 Фокус група локална заједница 

Фокус групу локалне заједнице чинили су представници Предшколске установе, 

„Првe економскe школe“, Центра за социјални рад, представница медија, 

Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју Стари град – ЖИВИМО 

ЗАЈЕДНО и представница Задужбине Никола Спасић. 

Представница Предшколске установе нагласила је значај добре и дугогодишње 

сарадње са Домом здравља и бриге о здрављу малишана нарочито кроз активност у 

превентивном раду, а и родитељима је олакшано праћење здравља деце, пружање 

подршке и помоћи у решавању развојних потешкоћа, лечење постојећих 

поремећаја. Пружање медицинске помоћи се обавља уз сагласност родитеља. 

Посебно је истакнут значај сарадње који се односи на едукативни програм 

малишана који је подржан и од стране здравствених радника запослених у 

Предшколској установи. Цени се сарадња са Домом здравља у реализацији 

здравствено васпитног рада тј. обухваћен рад на здравственој заштити деце који 

има за циљ подстицај правилног раста, здравих стилова живота, стоматологије, 

физикалне медицине и др. 

Директор „Прве економске школе“је био заинтересован за значај акредитацијског 

процеса у Дому здравља јер је већ упознат са  радом и праћењем новина у Дому 

здравља. Активности здравствених радника Дома здравља доприносе информисању 

ученика о проблемима везаним за здравље, помоћи у овладавању животним и 

социјалним вештинама и усвајање ставова и понашања који доприносе здрављу. 

Директор је посебно истакао значај задржавања стоматолошке ординација у „Првој 

економској школи“ и значај превентивне стоматологије. 

Представница Градског центра за социјални рад је истакла добру сарадњу 

пружалаца здравствених и социјалних услуга за добробит  кориснка. Такође се 

сложила да постоји успешна сарадња са Домом здравља уз примену Протокола и 

Процедура (нпр. пријављивање вршњачког насиља). Корисници центра су 

захвални на ангажовању здравствених радника. 

Представница медија се сложила са претходним учесницима јер има само 

похвале збег добре сарадње са представницима Дома здравља кад је у питању 
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информисање корисника услуге и шире популације. Тако су доступне 

информације о Фестивалима здравља, вакцинацији против сезонског грипа, 

календару здравља и др. Чак је била добра сарадња и у тешком периоду Дома 

здравља (блокада рачуна 2015. године) кад су могли и пацијенте информисати. 

Директор Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју Стари град – 

ЖИВИМО ЗАЈЕДНО истакао је допринос  Дома здравља у директном реаговању 

кад су испољене потребе корисника и ангажовање у решавању њихових 

осетљивих проблема. Поред доступности и професионалног односа истакнут је 

хумани однос. 

Задужбина Никола Спасић је препознала улогу и значај Дома здравља „Стари град“ 

те је донирала три ЕКГ апарата, апарат за ласеро терапију, пет вага за педијатриску 

службу и друго по утврђеној процедури.  

 

 Фокус група запослени 

Фокус групи су присуствовали запослени из медицинских и немедицинских 

служби, укупно их је било седморо. 

Сви запослени су једногласно рекли да им је акредитација донела побољшање и 

унапређење квалитета рада као и сигурност у раду. 

Задовољни су функционисањем и начином на који се обавештавају по свим 

питањима битним за свој рад и рад здравствене установе. Задовољни су условима у 

којима раде, који су добри и са аспекта простора и са аспекта опремљености за рад. 

Такође су задовољни са могућностима едукације како унутар установе тако и ван 

ње. 

Посебно су истакли добро изграђене међуљудске односе који им олакшавају 

свакодневни рад, а своје знање и искуство са поносом и несебично преносе и на 

млађе генерације. 
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6.6 Налази по службама 

ЗДРАВСТВЕНA ЗАШТИТA ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 Прегледом документације која је одлично припремњена, разговором са 

члановима тима и обиласком службе уочили смо изузетне напоре у циљу 

доброг организовања рада службе и настојања да се одржи и унапреди 

досадашњи квалитет рада. 

 Велика одговорност, упорност и жеља за даљим унапређењем квалитета 

рада огледа се и у увођењу нових процедура, ревидирању постојећих и у 

њиховом доследном примењивању.  

 Служба за здравствену заштиту одраслог становништва располаже 

адекватним простором за рад, као и адекватном опремом за рад која се 

редовно сервисира и баждари о чему се води уредна евиденција. 

 Хигијена просторија и хигијена руку се спроводи према писаним 

процедурама. Раздвајање инфективног медицинског отпада врши се на 

месту настанка и даље управљање медицинским отпадом врши се уз 

поштовање одређених процедура о чему се води уредна евиденција. 

Обратити пажњу на адекватно одвајање инфективног отпада у служби 

Кућног лечења, поштујући за то већ постојеће писане процедуре. 

 Набавка лекова и санитетског материјала обавља се према писаним 

процедурама. Редовно се прате температурне листе. Простор намењен за 

чекаонице је адекватан, уз јасно истакнуте информације неопходне и 

доступне корисницима. 

 Здравствену заштиту корисницима пружају лица са одговарајућим 

лиценцама за рад уз поштовање Етичког кодекса. 

 Медицинска документација и евиденција се води у папирној и у 

електронској форми у складу са законским одредбама. Има места за 

унапређење –уредније вођење здравствених картона и протокола.  

 Постоји књига нежељених догађаја и протокол за пријаву насиља над 

женама.  
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 Поштује се процедура заказивања прегледа, а тријажа се обавља у 

надлежности медицинске сестре што је потврђено медицинском 

документацијом и увидом на лицу места. 

Препоруке 

 

 Наставити са евидентирањем нежељених догађаја и мотивисати запослене 

службе да наставе активно учешће везано за исто. 

 Медицинска документација и евиденција се води у папирној и у 

електронској форми у складу са законским одредбама. Има места за 

унапређење –уредније вођење здравствених картона и протокола. 

Похвалe 

 Похвала за позивање пацијената на превентивне прегледе мејлом и 

могућношћу да пацијент сам изабере термин доласка. 

 Похвала за постигнуте резултате у повећаном броју превентивних прегледа 

у протеклом периоду, с обзиром на мањи број запослених а велики број 

пријављених пацијената. Запошљавањем нових лекара очекује се још боља 

организација рада и повећан број превентивних прегледа. 

 Похвала за спровођење Скрининга на кардиоваскуларне болести и 

идентификација и елиминација фактора ризика код циљне популације под 

покровитељством Министарства здравља. 

 Похвала за мере које су предузете у циљу повећавања степена безбедности 

приликом руковања лековима.  

 

ЗДРАВСТВЕНA ЗАШТИТA ЖЕНА 

 Тим за здравствену заштиту жена припремио је одговарајућу документацију. 

Увидом у документацију, у разговору са тимом и обиласком службе 

закључили смо да се процес заказивања прегледа и тријажа пацијената 

одвија у складу са писаним процедурама. 

 Здравствену заштиту корисницима пружају лица са одговарајућим 

лиценцама за рад уз поштовање Етичког кодекса. 

 Просторије које су на располагању овој служби су адекватне, а опрема 

задовољава потребе пацијента и запослених. Опрема се редовно сервисира и 
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баждари о чему и постоји евиденција. Улажу се напори како би се набавила 

још боља и квалитетнија опрема за рад. 

 У чекаоници су на видном месту истакнута сва потребна обавештења за 

кориснике услуга.  

 Поштује се процедура за хигијену руку и процедура за стрилизацију. 

 Управљање медицинским отпадом се врши уз поштовање одређених 

процедура, а раздвајање медицинског инфективног отпада врши се на месту 

настанка. 

 Постоји добра сарадња са педијатријском службом као и са сестрама из 

поливалентне патронаже. Набавка лекова и санитетског материјала врши се 

према постојећим процедурама.  

Препоруке 

 

 У служби постоји књига нежељених догађаја и протокол за пријаву насиља 

над женама. Наставити са евидентирањем нежељених догађаја уз 

стимулисање запослених за евидентирање истих. 

 Здравствена документација се води у складу са смерницама и законским 

прописима уз препоруку за уредније и детаљније вођење здравствених 

картона. 

 И даље се ангажовати за добијање повратних информација о отпусту из 

других здравствених установа. 

Похвале 

 С обзиром на недовољан број лекара у овој служби у претходном периоду 

похваљује се уложени напор и труд  у адекватном пружању услуга 

корисницима  као и у  постигнутом броју превентивних прегледа. Пријемом 

новог лекара од пре 2 месеца очекује се да ће се лакше и боље организовати 

рад у служби и повећати и проценат превентивних прегледа.  
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ЗДРАВСТВЕНA ЗАШТИТA ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

 У служби Здравствене заштите деце и омладине успешно се спроводе мере 

превенције у складу са Законском регулативом и по утврђеним плановима за 

позивање пацијената, а о истом се води евиденција уз периодичну анализу 

одазива. Планиране су активности за систематске и циљане прегледе. 

 

 Ради се на повећању превентивних прегледа кojи се обављају кроз 

систематске, циљане и скриниг прегледе за рано откривање деформитета 

кукова.  Заказивање превентивних и куративних прегледа обавља се у 

складу са процедуром као и пријем и тријажа пацијента.  

 

 На инфо пулту у чекаоници пријем и тријажу обавља медицинска сестра. 

Врло јасно су дефинисани приоритети при пријему пацијената и хитних 

стања. Поштује се институција изабраног лекара и малолетна деца се 

примају у пратњи родитеља.  

 

 У служби постоје огласне табле које су доступне свим корисницима ради 

информисаности. Постоји одвојен улаз за здраву и болесну децу.  

 

 У оквиру електронског здравственог картона води се и вакцинални картон.  

 

 Лечење се спроводи у складу са планом лечења и водичима добре клиничке 

праксе.  

 

 Служба располаже врло добро опремљеним ординацијама. Соба за 

интервенције су добро опремљене са неопходном опремом и истакнутим 

упуствима за употребу. Уредно се воде листе за мерење температуре у 

фрижидерима као и одржавање хладног ланца вакцина. 

 

 Води се евиденција набавке и потрошње лекова. 

 

 Чекаонице су прилагођене деци. Опрема коју поседују у Служби има 

упутства за употребу и води се евиденција о сервисирању и баждарењу. 

 Постоји добра сарадња унутар Дома здравља са другим службама. 

 Разврставање и одлагање инфективног и комуналног отпада се спроводи по 

утврђеној процедури. Похваљује се разврставање одређеног комуналног 

отпада намењеног за рециклажу. 
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Препоруке 

 

 Нежељени догађаји се прате и евидентирају. Мотивисати запослене да и 

даље активно учествују у истом. 

 

 Уредно се води евиденција у електронском здравственом картону као и у 

писаној форми што представља додатно оптерећење. Постоји простор за 

даље унапређење. 

 И даље се ангажовати за добијање повратних информација о отпусту из 

других здравствених установа. 

Похвале 

 

 У Служби се ради на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента. 

Постоји добра комуникација са вртићима где се обављају систематски 

прегледи као и добра сарадња са школама. 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА СЛУЖБА 

 Запослени су упознати са Мисијом и Визијом Дома здравља и понашају се у 

складу са усвојеним Етичким кодексом. Здравствену заштиту корисницима 

пружају лица са одговарајућим лиценцама за рад. 

 Службе раде по водичима добре праксе, уважавајући тимски рад што је 

препознато од стране пацијената.  

 За поступак пријема и тријаже усвојене су процедуре које се поштују.  

 Процена здравственог стања и план лечења се разматра са пацијентом и 

јасно су уочљиви у специјалистичким извештајима.  

 Лекари специјалистичко-консултативне службе учествују и у превентивним 

прегледима. 

 Простор адекватан и одлична опрема омогућава им квалитетно пружање 

свих услуга на примарном нивоу. Прати се квалитет пружених услуга и 

анализирају области за унапређење. Поштује се процедура за хигијену руку. 
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Препоруке 

 Наставити и даље са активностима за пријављивање, анализу и превенцију 

нежељених догађаја. 

 И даље се ангажовати за добијање повратних информација о отпусту из 

других здравствених установа. 

 Наставити са применом донетих процедура и вршити ревизију истих. 

Похвале 

 Похвала за одржан квалитет рада у претходном периоду с обзиром да је 

више од годину дана радио само један лекар на одељењу интерне медицине. 

 

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖА 

Едуковане патронажне сестре уз примену Водича добре праксе и великим бројем 

усвојених процедура пружају превентивне здравствене услуге свим категоријама 

становништва почев од новорођенчади до корисника старијих од 65 година, 

хроничним болесницима и особама са посебним потребама. 

 

 Присутан је ентузијазам запослених и активно учешће службе у 

превентивним активностима Дома здравља које се спроводе директном 

сарадњом са другим службама. 

 На основу захтева за здравствено-васпитним програмима процењују се 

потребе и врши реализација истих. 

 Запослени у служби су упознати са Стратешким планом установе, своје 

услуге пружају у складу са Мисијом и Визијом поштујући Етички кодекс и 

права пацијената.  

 Служба располаже адекватним простором и опремом за рад.  

 Медицинска документација се води у складу са прописима у писаној и 

електронској форми. 

 Увидом у документацију (протоколе, здравствене картоне породице, 

извештаје) може се проценити реализација планираних активности које су 

преточене у редовна извештавања надређених. 

 Надзор над радом патронажних сестара у породици спроводи главна сестра 

службе према упутствима из Водича добре праксе за рад поливалентне 
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сестре у породици, а евидентира на обрасцу “Надзор патронажне сестре у 

породици“. 

 

Препоруке 

 

 Дефинисати методе оцењивања здравствено-васпитних програма. 

 Охрабрити запослене да бележе, пријављују и анализирају нежељене 

догађаје уз доношење предлога мера за унапређење. 

 Подстицати запослене да учествују у стручном усавршавању писањем и 

акредитацијом стручних радова. 

Похвале 

 Похваљују се све активности које служба спроводи и ангажовање на 

превенцији здравља свих популационих група и праћења истих.  

 Израда бројних  процедура по стандардима које су у примени. 

 Наставити са континуираним радом на унапређењу превентивних 

активности, позивању корисника, анализом одазива и предузимањем мера за 

унапређење. 

 За примену обрасца “ Надзор патронажне сестре у породици“.  

 

РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који је 

усклађен са Статутом установе, Служба за дијагностику се састоји из Одељења за 

радиолошку и ултразвучну дијагностику и Одељења за лабораторијску 

дијагностику. Свако од Одељења има свог шефа, одговорног техничара и 

Начелника Службе за дијагностику. 

Одељење за радиолошку дијагностику пружа услуге радиографских прегледа 

коштано-зглобног система, срца, плућа, параназалних шупљина, трахеја, нативне 

радиографије абдомена и уротракта и мамографске прегледе. Пружа услуге 

ултразвучних прегледа абдомена, уротракта, штитне жлезде, дојке, као и доплер 

МАВ. 

 Пријем и тријажа се спроводе према прецизно дефинисаним процедурама.  
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 Услуге  се евидентирају у облику специјалистичког извештаја који је део 

медицинске документације, која се чува у писаној и електронској форми. 

 Приликом пружања услуга поштују се водичи, протоколи, процедуре и 

упутства који су доступни свим запосленима. 

 Служба располаже адекватним простором за обављање делатности које 

омогућавају безбедан рад и заштиту појединаца и околине од извора 

јонизујућег зрачења. Простор за припрему пацијента је одвојен, задовољени 

услови приватности. Чекаонице су простране, светле, задовољавају потребе 

пацијената. 

 Централна вентилација је самостална у односу на остатак објекта. 

 Контрола зрачења прострија врши се у складу са прописима о чему постоје 

писани извештаји. Мерењем су обухваћене просторије у којим се обављају 

радиографски односно мамографски прегледи, као и  све суседне просторије 

(командна соба, чекаоница).  

 

 На основу резултата мерења добијена је употребна дозвола за наредни 

период. Према потребама, планирано је вршити и ванредна мерења и то ако 

постоји сумња на исправност уређаја, приликом инсталације нових уређаја и 

слично. 

 

 Специјалистички извешатаји и извештаји о извршењу плана рада се уносе у 

информациони систем (Хелиант, Рис), доступни су запосленима у 

електронској форми и прати се њихова реализација.   

 На основу реализације Плана рада, показатеља квалитета рада који се прате, 

обавља се унутрашња и спољашња контрола и предузимају мере и 

активности за унапређења квалитета. 

 

Препоруке 

 Охрабрити запослене да бележе, пријављују и анализирају нежељене 

догађаје уз доношење предлога мера за унапређење. 

 

 Охрабрити запослене да у писаној форми дају предлоге и сугестије за 

унапређење квалитета рада службе. 

 

 Унапредити континуирану едукацију мотивисањем запослених да узму 

учешћа у изради и акредитовању стручних радова. 
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Похвале 

 

 За набавку и стављање у функцију новог дигиталног рендген апарат којим 

се омогућава мања експозиција пацијената и особља, бољи квалитет снимка, 

могућност даљинског очитавања, смањења трошкова развијања, 

искључивање могућности настанка отпада. 

 

 Увођење у примену Радиолошког информационог система, Националне 

платформе за рендгенску дијагностику. 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА 

Одељење за лабораторијску дијагностику/Одсек за лабораторијску дијагностику 

поред радиолошке и Ехо дијагностике чини Службу за дијагностику. 

 У лабораторији се раде биохемијске, хематолошке, анализе хемостазе, урина 

и фецеса а рад лабораторије уређен је добро припремљеним и јасним 

процедурама и упутствима у писаној форми.  

 

 Висок квалитет лабораторијских услуга обезбеђује се кроз увођење нових 

технологија и спровођењем стандардизованих процедура и протокола. 

 

 Запослени у лабораторији учествују у мултидисциплинарном лечењу 

пацијента кроз комуникацију са другим службама, информисање пацијената 

и здравствених радника са упутства за припрему пацијената пре узимања 

биолошког материјала, обавештавање лекара о критичним вредностима као 

и кроз комуникацију биохемичара и ординирајућих лекара.  

 

 Нежељени догађаји се препознају, евидентирају и разматрају  и предузимају 

корективне мере. У циљу свођења на најмању могућу меру нежељених 

догађаја, потребно је наставити евидентирање истих уз охрабривање 

запослених да исте пријављују по утврђеној процедури, анализирају и на 

нивоу служби и на нивоу установе и тиме непосредно и директно утичу на 

постизање наведеног циља. 

 

 У лабораторији поступке испитивања извршавају само лица са 

одговарајућим квалификацијама и лиценцама припадајућих комора.  

Запослени редовно  учествују на курсевима за едукацију, симпозијумима, 

семинарима, стручним састанцима и конгресима према плану и програму 

континуиране едукације и о истом се води евиденција.  
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 Постоје процедуре и упутства за пружање услуга у оквиру лабораторијске 

дијагностике које се примењују. 

 

 Радни простор је у функцији безбедности пацијената и квалитета пружених 

услуга наменски урађен са великим и светлим просторијама. 

 Лабораторија поседује процедуру за праћење транспортовања узорака, како 

би обезбедила да су транспортовани у одговарајућем временском оквиру, у 

оквиру температурних интервала и на начин који осигурава интегритет 

узорка и безбедност преносиоца као и околине. 

 Лабораторија поседује потребну опрему високог квалитета која је потребна 

за пружање услуга. Лабораторија има документовани програм за одржавање 

и еталонирање опреме од стране овлашћених институција (Суперлаб 

Метролаб АТС-02-011). Поред сваког апарата налази  се упутство за 

правилно и безбедно руковање. 

 Служба лабораторијске дијагностике реализује унутрашњу и спољашње 

контроле (учествовање у међулабораторијском поређењу-EQAS) и о истом 

води евиденцију са анализом резултата извештаја. 

 

 Лабораторија има свој План унапређење квалитета рада и безбедности 

пацијента (набавка анализатора, унапређење ЛИС-а, едукација и друго.)  

Прате своје показатеље (број неприхватљивих узорака, обртно време, 

учесталост изгубљених резултата и др.) 

 

 Запослени су исказали афирмативан однос према процесу акредитације и 

препознали да се кроз припрему процеса, израду процедура и њихову 

примену у значајној мери унапређује процес рада. Очекују да и по окончању 

овог процеса опстане континуитет у унапређењу квалитета рада. 

Похвале 

 

 Посебно се похваљује пријем пацијената и пружања неопходних 

информација и унапређење комуникације са пацијентима што је у складу са 

једним од циљева Стратешког плана. 

 

 Коришћење информационог система, представља основ значајног 

унапређења рада саме службе и комуникације са осталим службама у оквиру 

установе. Исти омогућава и обраду података за прављење планова, одређена 
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анализирања података и сл. Приступ подацима из информационог система 

имају само овлашћена лица. 

 

ФИЗИКАЛНA МЕДИЦИНA И РЕХАБИЛИТАЦИЈA 

Видљив је уложен напор руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и 

безбедности корисника, као и напор менаџмента у промовисању тимског рада, 

професионалних вештина и етичких вредности код запослених. 

 

 Превенција се обавља према Плану систематских прегледа који је у  складу 

са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из 

обавезног здравственог осигурања за 2019. годину. Евиденција о обављеним 

прегледима се води у електронском облику, картону Одељења за физикалну 

медицину, Протоколу рада службе-систематки прегледи и Извештајима 

службе о обављеним прегледима. 

 

 Поступак пријема и тријаже  на Одељењу физикалне медицине и 

рехабилитације дефинисан  је Процедуром о пријему и тријажи пацијената.  

 

 Пацијент се јавља са електронски креираним упутом изабраног лекара  и у 

складу са потребама које захтева његово здравствено стање. Прегледи  се  

заказују  о  чему  постоји  обавештење  на  огласној  табли  у  чекаоници. 

 Лечење се спроводи у складу са водичима добре клиничке праксе, 

написаним и усвојеним протоколима и процедурама, а  према потребама 

корисника. Видљив континуитет. 

 

 Опрема и простор су прилагођени за пружање терапијских процедура у виду 

електротерапије, кинезитерапије (са салом за децу и салом за одрасле) и 

термотерапије. Део реконструисаног и адаптираног простора пружа 

максималну приватност пацијента приликом терапијских третмана. 

 

 Здравствену заштиту пружају лица са одговарајућим квалификацијама, уз 

поштовање етичког кодекса. 

 

 На Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију постоји јасно 

дефинисан План унапређења квалитета рада и  План активности за 

управљање ризиком. 
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 Правовремено урађени планови набавке, реорганизација простора, анализа 

учинка рада, задовољства корисника и запослених, представљају полазну 

основу сталног унапређења квалитета рада, засновану  на реалним 

оквирима, како би њихова реализација била остварена са високим 

процентом. 

 

Препоруке 

 

 Наставити са имплементацијом  процедуре за пријављивање нежељенх 

догађаја, анализом и предлогом превентивних и корективних мера. 

 

 Успоставити документовану сарадњу између примерног и секундарног/ 

терцијарног нивоа здравствене заштите. 

 

Похвале 

 

 “Извештај о мерама које нису спроведене у претходном шестомесечном 

временском периоду, а биле су планиране“, који се презентује запосленима 

у служби директно указује на проблеме и утиче на побољшање квалитета 

рада. 

 

 Пример добре праксе представља употреба “Малог терапијског картона“. 

 

 Похваљује се информисање пацијената о раду Службе за физикалну 

медицину и рехабилитацију. 

 

 Добро организован тимски рад Службе за физикалну медицину и 

рехабилитацију и сарадња са другим службама у установи. 

 

 Похваљује се израда бројних  процедура по стандардима и њихово увођење 

у примену.  

 

СТОМАТОЛОШКA ЗДРАВСТВЕНA ЗАШТИТA 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту организована је функционално кроз 

одељења на следећи начин: 

1.Одељење за дечју и превентивну стоматологију са ортопедијом вилица са 

ординацијама у вртићу и школама. 

2.Одељење опште стоматологије са ноћним и хитним пријемом. 
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 У разговору са члановима тима, увидом у медицинску документацију, 

обиласком простора, увидом у опрему и кадар Служба стоматолошке 

здравствене заштите  пружила је све доказе да се обим и садржај услуга 

реализује у складу са делатношћу стоматолошке здравствене заштите.  

 Превенција се обавља у складу са законом о Здравственој заштити и 

Програмом превентивне стоматолошке заштите а позивање се врши преко 

вртића и школа као и индивидуално долажење са родитељима. Позивање на 

систематске прегледе обавља се према унапред утврђеном плану. Посебно 

се истиче стоматолошка превентива деце са посебним потребама. 

 Води се евиденција од стране стоматолошког тима о заказаним прегледима 

и анализира се одзив у циљу побољшања истог. 

 Пацијентима или родитељу/старатељу пружају се потребне информације и 

утврђен је поступак пријема и тријаже пацијената у складу са процедурама. 

 Сви запослени стоматолошки радници који учествују у лечењу имају 

лиценцу за рад од стране припадајуће коморе. Поседују План стручног 

усавршавања  здравствених радника са посебним акцентом на раду у 

комуникацији са пацијентом и презентација о дезинфекцији у 

стоматологији. 

 План стоматолошког збрињавања се анализира и прати о чему постоје 

записи у медицинској документацији-стоматолошки картон/уложак и 

протокол пацијента са сталном тежњом за унапређењем. 

 Стоматолошке ординације су одговарајуће и јасно обележене. 

  Поседују одговарајућу опрему која се евидентира у Листу основних 

средстава и Листу ситног инвентара а опрема коју треба баждарити се 

баждари по утврђеном плану. 

 Служба за стоматолошку здравствену заштиту има сопствени  План 

унапређења квалитета. 

Похвале 

 Похвале за превентивне прегледе и начину планирања и обавештавања 

пацијената о датуму прегледа. 

 Посебно се похваљује особље за додатно ангажовање при адаптацији 

простора стоматолошке службе у Мажестику. 
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Препоруке 

 

 Примењују се Процедуре поступања са нежељеним догађајима. Мотивисати 

запослене да наставе са евидентирањем нежељених догађаја и 

предузимањем корекивних и превентивних мера. 

 

 Активирати се у циљу бољег обезбеђења пријема благовремених и 

одговарајућих информација о отпустима из установе терцијарног нивоа 

стоматолошке здравствене заштите. 

 

Зубна техника 

 

Зубна технка као организациона јединица у саставу Службе за стоматолошку 

здравствену заштиту има јасно дефинисане организационе целине: технику 

протетике и технику ортопедије вилица. 

 

 Процес рада организационе јединице зубне технике одвијају се по 

процедурама, које су заједничке на нивоу установе и процедурама које се 

односе на рад стоматолошке службе. 

 

 За актуелну годину Служба за стоматолошку здравствену заштиту прави  

План рада,а саставни део је и План рада зубне технике којим са прати 

пружање услуга зубне технике. 

 

 Број запослених је у складу са законском регулативом и запослени имају 

одговарајуће квалификације и лиценце припадајућих комора. 

 

 Примењују процедуре за чишћење, дезинфекцију и стерилизацију 

просторија, опреме и медицинских уређаја. 

 

 Набавка личних заштитних средстава спроводи се на основу Акта о процени 

ризика и Правилника о безбедности и здравља на раду и у употреби су. 

 

 Сва документација се води у електронском облику и  евидентирана је свака 

посета пацијента и пружена услуга, а заштита и безбедност података су 

предвиђени Актом о безбедности информационо – комуникационог система 

Дома здравља „Стари град“ . 

 План унапређења квалитета рада и безбедности пацијената Службе за 

стоматолошку здравствену заштиту за текућу годину обухвата и зубну 
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технику у  циљу сталног унапређења квалитета оралног здравља 

становништва.  

 

Препоруке 

 

 Постоје активности у случају нежељеног догађаја  директно повезане са 

лечењем или пружањем здравстве услуге пацијенту и евиндентирају се у 

образац за пријављивање нежељених догађаја и у Књигу нежељених 

догађаја. Охрабрити запослене да наставе са евиденцијом, разматрају о 

истом и предузетим мерама. 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Израдом и имплементацијом великог броја процедура које уређују ову област 

обезбеђена је већа безбедност пацијената и запослених у установи. Видљив је 

континуитет.  

 Тим за контролу и спречавање интрахоспиталних инфекција постоји, састаје 

се четири пута годишње а по потреби и чешће. Записници са састанака, 

извештаји и обавештења која су приложена доказују да су препознати сви 

ризици, одрђене мере, задати рокови и одговорности као би се њима 

управљало на најбезбеднији начин. 

 Простори за изолацију су адекватани и налазе са на стратешки битним 

локацијама. 

 Приступачност објеката особама са посебним потребама је омогућена 

постојањем косе равни у приземљу објекта. Потребе које има ова група 

корисника услуга на вишим спратовима у објекту је омогућена постојећим 

лифтом.  

 Упутства и процедуре које се односе на одржавање хигијене и дезинфекције 

простора и опреме, као и хигијену особља се поштују. 

 Класификација медицинског отпада се врши у складу са законом и 

правилницим а који регулишу ову област. Инфективни отпад се 

идентификује и раздваја на месту његовог настанка (према каталогу), 

адекватно пакује и транспортује до места за привремено одлагање која су 

стратешки распоређена на сваком од спратова.  

 Транспорт до Централног места за одлагање инфективног отпада на нивоу 

установе врши се по дневном распореду уз поштовање временских дистанци 
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и дезинфекције пута након транспорта. Транспорт и третман инфективног 

отпада реализује овлашћена, сертификована установа са којом постоји 

уговор о сарадњи. 

 Складиштење фармацеутског и хемијског отпада се врши у складу с 

процедурама, а њихов транспорт и третман врши овлашћена установа у 

складу са уговором. Набавком новог дигиталног рендген апарата, чија је 

инсталација у току, ће бити решен проблем одлагања и збрињава отпада 

који настаје развијањем филмова.  

 Врши се одвајање секундарних сировина што смањује количине комуналног 

отпада. Електронски и електрични отпад, тонери, флуоцеви се односе од 

стране овлашћених лиценцираних предузећа са којима установа има важећи 

уговор. 

 Постоји план за случај масовних несрећа и акцидентних ситуација којим су 

предвиђени ризици у случају настанка масовних несрећа и акцидентних 

ситуација, одрђена су лица, процедуре и поступци за управљање ризиком. 

 Израђена су Правила заштите од пожара у којем су описани поступци и 

израђене процедуре за смањење ризика од пожара. Све битне тачке 

пожарног пута су правилно обележене.  

 Радови на реконструкцији и занављању хидрантске мреже тренутно 

реализује сертификована установа према плану и уговору. Противпожарни 

апарати су адекватно одржавани. Извршена је обука за послених из ове 

области. 

 Простор за обављање централне стерилизације је адекватан, одвојен по 

зонама уз контролисано кретање у њима. У потпуности одговара потребама 

установе. Капацитети аутоклава задовољавају потребе. У плану је набавка 

новог. Транспорт стерилног материјала се врши у затвореним колицима за 

транспорт по процедури. У централној стерилизацији ради добро обучено 

особље придржавајући се свих процедура приликом руковања опремом. 

 Контрола стерилизације се редовно спроводи. Резултати контроле доказују 

квалитетно обављен процес. 

 Пут лека у установи се прати. Електронским путем се врши требовање, 

прати дистрибуција и утрошак по службама чиме се директно стиче увид у 

залихе и  рокове трајања.  
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 Набавком нових, наменских фрижидера за складиштење вакцина и лекова 

(чије складиштење захтева одржавање одређених вредности температуре) 

обезбеђена је већа безбедност при руковању лековима. 

 Постоје докази о сервисирању и провери исправности громобранске 

инсталације. 

 Опрема у установи се адекватно одржава и сервисира, а занављање се врши 

у складу са потребама и могућностима.  

Препоруке 

 Поред временских дистанци, у складу са могућностима, обезбедити и 

просторне зоне у транспорту прљаво -чисто у објекту установе. 

 Наставити са промовисањем мера безбедности и заштите особља и 

корисника услуга у установи. 

Похвале 

 За мере које су предузете у циљу повећавања степена безбедности приликом 

руковања лековима на нивоу установе. 

 За рад Централне стерилизације и спровођења мера безбедности при раду у 

простору централне стерилизације. Безусловно поштовање протокола, 

прописа и процедура од стране особља које ради у простору Централне 

стерилизације. 

 

ЉУДСКИ  РЕСУРСИ  

С обзиром на то да су људски ресурси најважнији потенцијал установе и основни 

предуслов за реализацију стратешких циљева њима се у Дому здравља „Стари 

град“ посвећује велика пажња.  

 

 У складу са Правилником о систематизацији послова запослени имају 

стручне квалификације за њихово обављање и поседују лиценце. 

 

 Постоји процедура за неометан рад установе у случају губитка лиценце, 

како оних који подлежу лиценцирању, тако и оних за чији рад није потребна 

лиценца већ неки други вид едукације и стручног усавршавања.  
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 Распоред људских ресурса, као и њихово стручно усавршавање и едукација 

се усклађују са позитивним прописима, потребама и приоритетима установе. 

Област безбедности и здравља на раду документована је на адекватан начин. 

   

 Постоји урађен акт о процени ризика радних места, и у установи је урађен 

низ процедура и предузет низ мера које треба да превенирају све видове 

ризика.  

  

 Спроводи се стручно усавршавање и води евиденција о његовој реализацији. 

Усвојена је процедура и извршено оцењивање везано за оцењивање рада 

запослених. 

 

Препоруке 

 

 Обавља се годишње истраживање задовољства запослених  и корисника и 

врши се обрада добијених резултата, са истим упознати запослене и донети 

мере за повећање задовољства како корисника тако и запослених. 

 

Похвале 

 Похваљује се менаџмент за ефикасно праћење професионалног рада 

запослених. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ 

 Дом здравља „Стари град“  има Стратешки план за период 2017-2021. 

годину,  којим су дефинисани општи и специфични стратешки програми. 

 У Дому здравља су уведене процедуре и ради се на имплементацији истих. 

 Постоји Интегрисани план за унапређење квалитета рада и безбедности на 

раду. 

 Запослени су упознати са дефиницијом нежељених догађаја, уведена је и 

процедура за пријављивање нежељених догађаја. Мотивисати запослене да 

наставе са евидентирањем нежељеног догађаја. 

 Поштују се права пацијената. 

 Руководство обавља све задатке из своје надлежности на законом прописан 

начин водећи рачуна о запосленима и корисницима услуга. 
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 Похвала за руководство којe препознаје значај и сврху акредитације и 

подржава цео процес, дајући подршку запосленима, али и личним 

учествовањем у целом процесу. 

 

СТАНДАРДИ УПРАВЉАЊА 

 Изјава о Мисији и Визији установе садржи све потребне елементе  и као 

таква је усвојена од стране Управног одбора и презентована свим 

запосленима. 

 

 Менаџмент је израдио стратешки план и друга неопходна документа и 

предвидео да прати реализацију стратешког плана кроз реализацију 

оперативних планова на месечном и годишњем нивоу. 

 

 Општи утисак је да је Управни одбор подржао и активно учествовао у 

активностима које је установа предузела у циљу унапређења квалитета рада 

и безбедности како пацијената тако и запослених а у циљу стицања статуса 

акредитоване установе. 

 

 Постоји добра сарадња Управног одбора и руководства у решавању битних 

питања за рад установе. 

 

 Према пословнику о раду УО седнице се благовремено заказују, материјал 

добро припремљен, дневни ред се дефинише на захтев обе стране и 

закључци прате потребе установе и корисника. 

 

 Усвојене су  процедуре: о начину извештавања Управног одбора,  за оцену 

рада директора, као и за оцену рада Управног одбора, а све у циљу 

побољшања  квалитета и ефикасности рада. 

 

УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 У установи постоји здравствени информациони систем, лабораторијски 

информациони систем (ЛИС) и радиолошки информациони систем (РИС).  

 Медицинска документација се води двоструко, електронски и ручно, 

евидентирањем у здравствени картон.  



Агенција за aкредитацију здравствених установа Србије 

16.1.2020. године        Завршни извештај о акредитацији Дома здравља „Стари град“       Страна     45 

 Архивирање  медицинске и остале документације  се врши у складу са 

позитивном законском регулативом, правилницима и процедурама 

усвојеним у установи.  

 Увидом у приложену документацију и из разгововора са тимом закључује се 

да је пацијенту омогућен увид у медицинску документацију у складу са 

законом. 

 Информације од јавног значаја за установу даје директор установе. Дом 

здравља објављује информације од значаја за установу путем медија, свог 

сајта,  телевизије, новина и других средстава јавног информисања. 
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Анекс 1: Оцене за поједине критеријуме (самооцењивање и 

спољашње оцењивање) 
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Анекс 2: Процентуална заступљеност оцена 
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Анекс 3: Листа свих коментара, препорука и похвала 

 

 КОМЕНТАР ПРЕПОРУКА ПОХВАЛА 

ЗЗО 1.2   Похвала за 

укључивање у 

Скрининг на КВБ и 

идентификација и 

елиминација фактора 

ризика код циљне 

популације 

ЗЗО 1.3 Похвала за позивање 

пацијената 

  

ЗЗО 

4.11 

  За мере које су 

предузете у циљу 

повећавања степена 

безбедности приликом 

руковања лековима 

ЗЗО 

4.12 

 Наставити са 

евидентирањем и 

унапредити 

критеријум 

 

ЗЗО 5.2  Наставити са 

евидентирањем и 

унапредити 

критеријум 

 

ЗЗО 6.5  И даље се ангажовати 

за добијање повратних 

информација о 

отпусту из других 

здравствених установа 

 

ЗЗЖ 

4.12 

 Наставити са 

евидентирањем уз 

стимулисање 

запослених 

 

ЗЗЖ 5.2  Наставити са 

евидентирањем и 

унапредити 

критеријум 

 

ЗЗЖ 6.5  И даље се ангажовати 

за добијање повратних 

информација о 

отпусту из других 
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здравствених установа 

ЗЗД 

4.12 

 Наставити са 

евидентирањем уз 

стимулисање 

запослених 

 

ЗЗД 5.3  Евиденција се води у 

електронској и писаној 

форми. Унапредити 

критеријум 

 

ЗЗД 6.5  И даље се ангажовати 

за добијање повратних 

информација о 

отпусту из других 

здравствених установа 

 

СК 4.12  Наставити са 

евидентирањем уз 

стимулисање 

запослених 

 

СК 5.3  И поред вођења двојне 

документације 

настојати да се све 

неопходно евидентира 

 

СК 6.5  И даље се ангажовати 

за добијање повратних 

информација о 

отпусту из других 

здравствених установа 

 

ПП 1.9   Похваљују се све 

активности које 

служба спроводи и 

ангажовање на 

превенцији здравља 

свих популационих 

група и праћења истих 

ПП 3.2   Похваљује се 

дефинисан образац 

"надзор патронажне 

посете у породици" 

ПП 7.6  Дефинисати методе 

оцењивања 

здравствено-

васпитних програма 

 

РД 2.6  Охрабрити запослене 

да бележе, пријављују 

и анализирају 

нежељене догађаје уз 
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доношење предлога 

мера за унапређење 

РД 3.9  Унапредити 

континуирану 

едукацију 

мотивисањем 

запослених да узму 

учешћа у изради и 

акредитовању 

стручних радова 

 

РД 6.1   За набавку и стављање 

у функцију новог 

дигиталног рендген 

апарата 

РД 7.1   Увођење у примену 

Радиолошког 

информационог 

система 

РД 8.5  Охрабрити запослене 

да у писаној форми 

дају предлоге и 

сугестије за 

унапређење квалитета 

рада службе 

 

ЛАБ 5.1   Посебне похвале за 

пријем пацијената и 

пружања неопходних 

информација 

ЛАБ 7.1   За коришћење 

информационог 

система у 

комуникацији и 

обради података 

ЛАБ 8.1   Похвала за израду и 

примену свог Плана за 

унапређење квалитета 

рада и безбедности на 

раду 

ЛАБ 8.7   Похвала за учесвовање 

у међународним 

контролама и 

анализирање 

приспелих резултата 

ЖС 4.1   Похвала за раздвајање 

медицинског отпада 

ЖС 13.4  Обратити пажњу на  
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адекватно одвајање 

инфективног отпада у 

служби Кућног 

лечења, поштујући  за 

то већ постојеће 

писане процедуре 

ЖС 18.6   Похвала за примену 

затворених колица 

ЖС 19.5   Похвала за обуку 

запослених 

ЖС 20.3   Похваљује се 

придржавање 

упутстава од стране 

запослених 

ЖС 22.1   Похвала за планирање 

набавке нове опреме. 

Реализована набавка 

дигиталног рендген 

апарата, 

професионалних 

фрижидера за вакцине 

и др. 

ЉР 5.1   Похваљује се 

менаџмент за 

ефикасно праћење 

професионалног рада 

запослених. 

ЉР 7.3  Унапредити 

критеријум 

 

РУ 5.1  Мотивисати запослене 

да наставе са 

евидентирањем 

нежељеног догађаја 

 

ФМР 

4.13 

 Мотивисати запосле 

да наставе са 

евидентирањем 

нежељених догађаја 

 

ФМР 

6.5 

 Наставити са 

активностима ради 

боље сарадње са 

другим установама 

везано за отпуст 

 

ФМР 

8.4 

  Извештај о мерама 

које нису спроведене у 

претходном 

шестомесечном 
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временском периоду, а 

биле су планиране 

СЗЗ 1.3   Похвале за планирање 

и обавештавање 

пацијената о датуму 

прегледа 

СЗЗ 4.11  Мотивисати запослене 

да наставе са 

евидентирањем 

нежељених догађаја и 

предузимање 

корекивних и 

превентивних мера 

 

СЗЗ 5.3  Настојати ка сталном 

унапређењу 

 

СЗЗ 6.3  Радити на унапређењу 

сарадње са другим 

установама везано за 

отпуст 

 

СЗЗ 7.5   Посебно се похваљује 

особље за додатно 

ангажовање при 

адаптацији простора 

стоматолошке службе 

у Мажестику 

ЗТ 2.6  Охрабрити запослене 

да наставе са 

евиденцијом, 

разматрању о истом и 

предузетим мерама 
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Анекс 4: Састав тимова за самооцењивање 
 

Име и презиме  Вођа 

тима/Члан 

тима 

Радно место Занимање 

I Здравствена заштита одраслог становништва 

Прим.др БранкаЛазић вођа тима Начелник службе специјалиста опште 

медицине 

Прим.др Бисерка 

Обрадовић 

члан тима Шеф амбуланте 

„Симина“ 

специјалиста опште 

медицине 

Др Бојанка Попивода члан тима Шеф амбуланте „ 

Коста Стојановић“ 

специјалиста опште 

медицине 

Слободанка Капор члан тима Главна сестра  

Службе за 

здравствену 

заштиту одраслих 

становника 

висока струковна 

сестра 

Јасмина Бандовић члан тима Одговорна сестра 

амбуланте „ Коста 

Стојановић“ 

медицинска сестра 

Магдалена Броћић члан тима Одговорна сестра 

амбуланте „ 

Симина“ 

виша медицинска 

сестра 

II Здравствена заштита деце и омладине 

Прим. др Биљана 

Алексић 

вођа тима Начелник службе специјалиста 

педијатрије 

Прим.др Мирјана 

Радовановић 

члан тима специјалиста 

педијатрије 

специјалиста 

педијатрије 

Јелица Крстић члан тима Главна сестра 

службе 

медицинска сестра 

Милица  Ђурђевић члан тима Одговорна сестра 

одељења за школску 

медицинска сестра 
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децу 

III Здравствена заштита жена 

Прим.др Весна Вукотић 

Павловић 

вођа тима Начелник службе специјалиста 

гинекологије 

Весна Коло члан тима Главна сестра 

службе 

виша медицинска 

сестра 

Драгана Петковић 

Поповић 

члан тима виша медицинска 

сестра 

виша медицинска 

сестра 

IV Служба за специјалистичко-консултативне делатности 

Др Драгана Коковић 

Лоњак 

вођа тима Начелник службе 

Помоћник 

Директора за 

медицинске 

послове 

Координатор за 

акредитацију 

спец. физикалне 

медицине и 

рехабилитације 

Др Марија Стојчев члан тима Председник 

Стручног савета ДЗ 

специјалиста 

интерне медицине 

Др Маја Вуковић члан тима специјалиста 

офталмологије 

специјалиста 

офталмологије 

Прим. Др Зорица 

Миновић 

члан тима специјалиста 

неуропсихијатрије 

специјалиста 

неуропсихијатрије 

Романа Гавриловић члан тима Главна сестра 

службе 

висока струковна 

сестра 

V Одељење поливалентне патронаже 

Зорица Антић вођа тима Главна сестра 

Одељења 

поливалентне 

патронаже 

виша медицинска 

сестра 

Сузана Љубичић члан тима виша медицинска 

сестра 

виша медицинска 

сестра 
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ЗорицаЈеремић члан тима виша медицинска 

сестра 

виша медицинска 

сестра 

VI Одељење за лабораторијску дијагностику 

Мр.пх. Снежана 

Добривојевић 

вођа тима Шеф Одељења  за 

лабораторијску 

дијагностику 

специјалиста 

медицинске 

биохемије 

Прим.др Милутин 

Влаховић 

члан тима Начелник Службе за 

дијагностику 

спец. 

оториноларингологиј

е 

Бранимир Спасојевић члан тима Одговорни техничар 

Одељења за  

лабораторијску 

дијагностику 

лабораторијски 

техничар 

Радојка Врцељ члан тима Струковно 

медицинско 

лабораторијски 

технолог 

Струковно 

медицинско 

лабораторијски 

технолог 

VII Одељење за радиолошку  и  ултразвучну  дијагностику 

Др Предраг 

Стаменковић 

вођа тима Шеф одељења за 

радиолошку  и  

ултразвучну  

дијагностику 

специјалиста 

радиологије 

Прим.др Милутин 

Влаховић 

члан тима Начелник Службе за 

дијагностику 

спец. 

оториноларингологиј

е 

Сања Славковић члан тима виши радиолошки 

техничар 

виши радиолошки 

техничар 

Драгица Вукосављевић члан тима медицинска сестра медицинска сестра 

VIII Животна средина 

Др  Александра 

Рајчевић 

вођа тима Начелник  Службе 

за стоматолошку 

здравствену 

заштиту 

специјалиста дечије 

и превентивне 

стоматологије 
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Јасмина Кликовац члан тима виши санитарни 

техничар 

виши санитарни 

техничар 

Слободан Дутина члан тима Службеник за 

послове одбране, 

заштите и 

безбедности-

Службеник за 

послове заштите , 

безбедности и 

здравља на раду 

професор народне 

одбране са стручним 

испитом за обављање 

послова безбедности 

и здравља на раду 

Милан  Павловић члан тима Главни техничар 

Службе за 

дијагностику 

виши санитарни 

техничар 

Невенка Вукмировић члан тима медицинска сестра медицинска сестра 

Сања Ивошевић члан тима Начелник  Одељења 

за  техничке  

послове 

струковни пословни 

информатичар 

IX Људски ресурси 

Др Драгана Коковић 

Лоњак 

вођа тима Начелник службе 

Помоћник 

Директора за 

медицинске 

послове 

Координатор за 

акредитацију 

спец. физикалне 

медицине и 

рехабилитације 

Прим. др Весна 

Младеновић 

члан тима специјалиста  

медицине  рада 

специјалиста  

медицине  рада 

Др Весна Борозан члан тима Председник 

Комисије за 

унапређење 

квалитета рада 

специјалиста 

социјалне медицине 

Др Марија Стојчев члан тима Председник 

Стручног савета ДЗ 

специјалиста 

интерне медицине 

Надица Игњатовић члан тима Главна сестра Дома виша медицинска 
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здравља сестра 

Татјана Илић члан тима Начелник Одељења 

за економско- 

финансијске 

послове 

дипл.економиста 

Сања Ивошевић члан тима Начелник  Одељења 

за  техничке  

послове 

струковни пословни 

информатичар 

Бранимир Спасојевић члан тима Одговорни техничар 

Одељења за  

лабораторијску 

дијагностику 

лабораторијски 

техничар 

Душица Калаба члан тима административни  

референт 

економски техничар 

X Управљање информацијама 

Др Драгана Коковић 

Лоњак 

вођа тима Начелник службе 

Помоћник 

Директора за 

медицинске 

послове 

Координатор за 

акредитацију 

спец. физикалне 

медицине и 

рехабилитације 

Прим. др Весна 

Младеновић 

члан тима специјалиста  

медицине  рада 

специјалиста  

медицине  рада 

Др Весна Борозан члан тима Председник 

Комисије за 

унапређење 

квалитета рада 

специјалиста 

социјалне медицине 

Др Марија Стојчев члан тима Председник 

Стручног савета ДЗ 

специјалиста 

интерне медицине 

Надица Игњатовић члан тима Главна сестра Дома 

здравља 

виша медицинска 

сестра 

Татјана Илић члан тима Начелник Одељења 

за економско- 

дипл.економиста 
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финансијске 

послове 

Сања Ивошевић члан тима Начелник  Одељења 

за  техничке  

послове 

струковни пословни 

информатичар 

Бранимир Спасојевић члан тима Одговорни техничар 

Одељења за  

лабораторијску 

дијагностику 

лабораторијски 

техничар 

Душица Калаба члан тима административни  

референт 

економски техничар 

XI Руковођење 

Др Драгана Коковић 

Лоњак 

вођа тима Начелник службе 

Помоћник 

Директора за 

медицинске 

послове 

Координатор за 

акредитацију 

спец. физикалне 

медицине и 

рехабилитације 

Прим. др Весна 

Младеновић 

члан тима специјалиста  

медицине  рада 

специјалиста  

медицине  рада 

Др Весна Борозан члан тима Председник 

Комисије за 

унапређење 

квалитета рада 

специјалиста 

социјалне медицине 

Др Марија Стојчев члан тима Председник 

Стручног савета ДЗ 

специјалиста 

интерне медицине 

Надица Игњатовић члан тима Главна сестра Дома 

здравља 

виша медицинска 

сестра 

Татјана Илић члан тима Начелник Одељења 

за економско- 

финансијске 

послове 

дипл.економиста 

Сања Ивошевић члан тима Начелник  Одељења струковни пословни 
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за  техничке  

послове 

информатичар 

Бранимир Спасојевић члан тима Одговорни техничар 

Одељења за  

лабораторијску 

дијагностику 

лабораторијски 

техничар 

Душица Калаба члан тима административни  

референт 

економски техничар 

XII Управљање 

Прим.др Бисерка 

Обрадовић 

вођа тима Шеф амбуланте 

„Симина“, члан 

Надзорног одбора 

ДЗ 

специјалиста опште 

медицине 

Др Саша Чапрић члан тима Члан Управног 

одбора ДЗ 

специјалиста 

медицине рада 

Маријан Зовић члан тима Помоћник 

директора за 

немедицинске 

послове 

дипл. правник 

XIII Физикална медицина и рехабилитација 

Др Драгана Коковић 

Лоњак 

вођа тима Начелник службе 

Помоћник 

Директора за 

медицинске 

послове 

Координатор за 

акредитацију 

спец. физикалне 

медицине и 

рехабилитације 

Романа Гавриловић члан тима Главна сестра 

службе 

висока струковна 

сестра 

Милојка Видојевић члан тима Одговорни  

физиотерапеут  

виши физиотерапеут 

Јасна Романовић члан тима виши 

физиотерапеут 

виши физиотерапеут 
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XIV Служба за стоматолошку здравствену заштиту 

Др  Александра 

Рајчевић 

вођа тима Начелник  Службе 

за стоматолошку 

здравствену 

заштиту 

специјалиста дечије 

и превентивне 

стоматологије 

Мр  др Анђелка Стојић члан тима Члан Стручног 

савета ДЗ 

спец. болести зуба и 

ендодонције 

Др Снежана Илић члан тима Члан Комисије за 

квалитет ДЗ 

 

спец. јавног здравља 

Биљана Момчиловић члан тима Главна сестра  

Службе за 

стом. здр. 

заштиту 

 

висока струковна 

сестра 

Данијела Савић – Бојовић члан тима висока струковна 

сестра 

висока струковна 

сестра 

Анка Бањанин члан тима зубни техничар зубни техничар 
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Анекс 5: Састав тима за спољашње оцењивање  

Име и презиме  Вођа тима/Члан 

тима 

Радно место Занимање 

Јелена Ошап Вођа тима Пензионер ДЗ Нови 

Сад ,ради по 

уговору у приватној 

установи 

Специјалиста 

медицинске 

биохемије 

Горан Николић Члан тима Дом здравља 

Ужице-Служба 

кућног лечења 

Медицински 

техничар и инжењер 

заштите животне 

средине 

Ненад Вељовић Члан тима Дом здравља 

Обреновац 

Дипломирани 

правник 

Весна Вујичић Члан тима Дом здравља Једро 

Медигроуп 

Специјалиста опште 

медицине 
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 Анекс 6: План оцењивања 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

за Дом здравља Стари град 

 

15.12. - 17.12.2019. године 

 

ТИМ ЗА СПОЉАШЊЕ ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

                                                                      Вођа тима:        Јелена Ошап  

                                                               Чланови тима:        Весна Вујичић 

                                                                                                  Горан Николић 

                                                                                                  Ненад Вељовић 

 

                                                                                                   

 

 

Дом здравља - Координатор за акредитацију:     Др спец. Драгана Коковић Лоњак 
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Време:  Недеља  15. 12. 2019.  година 

12:00 

 

Долазак Тима за спољашње оцењивање у здравствену установу.  

 

 

12:00-12:40 

 

Састанак са представницима руководства 

Презентација установе од стране руководства 

 

12:40-14:00 Преглед документације /спољашњи оцењивачи (СО) 

14:00-15:15 РУЧАК 

15:15-16:45 

 

Људски ресурси /Управљање информацијама 

 

Ненад Вељовић, Весна Вујичић, Горан Николић,  Јелена Ошап  

15:15-16:00 разговор са тимом - Људски ресурси 

16:00-16:45 разговор са тимом - Управљање информацијама 

16:50-18:15 

 

Тим за Руковођење   и  Управљање 

 

Јелена Ошап,  Весна Вујичић, Горан Николић,  Ненад Вељовић 

16:50-17:30 разговор са тимом - Руковођење 

17:30-18:15 разговор са тимом - Управљање 

18:15-18:30 Састанак  тима за спољашње оцењивање / Резиме рада 
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Време: Понедељак 16.12. 2019.  година 

09:00-10:45 

 

Специјалистичко консултативна служба /СК 

 

Стоматолошка здравствена заштита/ СЗЗ 

Горан Николић  

Весна Вујичић 

 Ненад Вељовић  

Јелена Ошап 

           09:00-09:30 преглед  документације /СО            09:00-09.30 преглед  документације /СО 

09:30-10:15 разговор са тимом /СК 09:30-10:15 разговор са тимом/ СЗЗ 

10:15-10:45 обилазак службе             10:15-10:45 обилазак службе 

           10:45-12:30 

Радиолошка дијагностика РД 
Лечење пацијента 

Здравствена  заштита одраслих становника /ЗЗО 

Горан Николић  

Ненад Вељовић  

Весна Вујичић 

Јелена Ошап 

10:45 – 11:15 преглед документације/ СО 10:45 – 11:15 преглед документације/ СО 

11:15 – 12:00 разговор са тимом /РД 11:15 – 12:00 разговор са тимом /ЗЗО 

12:00 -12:30 
обилазак службе 

12:00 -12:30 
обилазак службе 

12:30-12:45 ПАУЗА 
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Време: Понедељак 16.12. 2019.  година 

12:45-14:30 

Поливалентна патронажа/ ПП Лечење пацијента/ 

Здравствена заштита деце и 

школске деце   / ЗЗД 

Лабораторијска дијагностика/ ЛД 

Горан Николић 

 

Весна Вујичић 

Ненад Вељовић 

Јелена Ошап 

12:45-13:15  преглед 

документације //СО 12:45-13:15 

преглед 

документације 
/СО 

12:45-13:15 

преглед 

документације/ 
СО 
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13:15-14:15 разговор са тимом  

ПП 

у простору 

службе 

13:15-14:00 
разговор са 

тимом /ЗЗД 
13:15-14:00 

разговор са 

тимом/ ЛД 

14:00-14:30 
обилазак службе 

14:00-14:30 
обилазак службе 

14:30-15:45 РУЧАК 

15:45-16:30 Преглед документације/СО 

16:30-17:30 

 

ФОКУС    ГРУПЕ 

 

Разговор са фокус групом -пацијенти Разговор са фокус групом -

запослени 

Разговор са фокус групом –

партнери из локалне заједнице 

Горан Николић Весна Вујичић 

 

Ненад Вељовић 

Јелена Ошап 

17:30-18:00 Састанак  тима / резиме рада 
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Време: Уторак 17. 12. 2019.  година 

09:00-10:45 

     Физикална медицина и рехабилитација/ ФМР ОБИЛАЗАК АМБУЛАНТЕ 

Весна Вујичић,  Горан Николић 
09:00-10:30 

          09:00 – 09:30 преглед  документације /СО 

          09:30 – 10:15 разговор са тимом /ФМР Јелена Ошап  

Ненад Вељовић           10:15-10:45 обилазак установе 

10:45-12:45 

Лечење пацијента - Здравствена  заштита жена Животна средина/ ЖС 

Весна Вујичић, Ненад Вељовић     Горан Николић, Јелена Ошап 

10:45-11:15 преглед документације/ СО 10:45-11:15 преглед документације /СО 

11:15-12:00 разговор са тимом /ЗЗЖ 11:15-12:15 разговор са тимом /ЖС 

12:00-12:30 обилазак службе  12:15-12:45 обилазак установе 

12:45-13:15 
Тим за спољашње оцењивање 

                                                                   Припрема за завршни састанак /СО 

13:15-13:45 

ЗАВРШНИ САСТАНАК 

Чланови Тима за спољашње оцењивање информишу руководство и запослене у здравственој установи о 

обављеној акредитацијској посети и општем утиску 

13:45-15:00 РУЧАК 
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Референтна документа 

 

1. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19) 

2. Правилник о акредитацији здравствених установа, других правних лица и 

приватне праксе („Сл. гласник РС“ број 56/19) 

3. Стандарди за акредитацију здравствених установа примарног нивоа 

здравствене заштите („Сл.гласник РС“ број 28/11) 

4. Стандарди за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилитације 

("Службени гласник РС", бр. 5/16 од 25. јануара 2016. године) 

5. Стандарди за акредитацију у области стоматолошке здравствене заштите 

("Службени гласник РС", бр. 101/16 од 16. децембра 2016. године) 

6. Водич за спољашње оцењиваче 

7. Водич за самооцењивање 
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Агенција је припремила завршни извештај о акредитацији на основу:  

 Извештаја о самооцењивању број Р1-74-03/2019 

 Извештаја о спољашњем оцењивању број Р1-74-06/2019 

 

 

У Београду, 

16. јануара 2020. године 

                                                                                    в.д. Д И Р Е К Т О Р А 

                                                                                                                                                

                                                                          Владимир Арсеновић 

 

 


