
У оквиру Пројекта ДИЛС (Пружање унапређених услуга на локалном нивоу), које спроводи 
Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство рада и социјалне политике, Дом 
здравља Стари град  спроводи Пројекат: Очување и унапређење квалитета живота 
непокретних и полупокретних становника општине Стари град.  

Пројекат се спроводи у сарадњи са Општином Стари град и Друштвом за бригу о старим лицима. 

Циљ  Пројекта  је:  

процена здравственог стања, социјалног статуса, квалитета живота и функционалне способности 
непокретних и тешко покретних одраслих становника која живе на општини Стари град и потребе 
за пружањем одговарајуће помоћи у стану, као и јачање социјалне мреже подршке и редовно 
праћење и контрола здравственог стања кроз укључивање корисника у систем здравствене 
заштите. 

У оквиру Пројекта спровешће се анкетирање корисника путем СФ 36 упитника, на основу чега ће 
се проценити њихов квалитет живота и функционална способност, а у  следећој фази обавиће се 
лекарски преглед свих корисника који немају изабраног лекара, на основу чега ће се дати оцена 
њиховог здравственог стања. 

 У циљу спречавања компликација и побољшања функционалне способности предложиће се 
медицински третман и нега, a у циљу јачања социјалне мреже и подршке са унапређењем 
квалитета живота, корисници ће биће упознати са својим правима и упутиће се у одговарајуће 
институције (Центар за социјални рад и др.) како би се обезбедила помоћ герантодомаћица код 
особа које живе саме и немају помоћ породице. Укључивањем корисника у систем здравствене 
заштите, наставиће се са очувањем њиховог здравља, а јачањем социјалне мреже и подршке,  
унапредиће се  квалитет њиховог живота. 

За спровођење анкете путем СФ упитника ангажована је др Ксенији Јевтић, доктор медицине,  

 

 

 

која је за потребе Пројекта ангажована са тржишта рада и др Ана Јањушевић, доктор медицине, 
као волонтер на Пројекту.  

 

 

 

Пре одласка у кућне посете и спровођења анкете, докторке  ће се најавити телефоном у циљу 
давања сагласности пацијената да се кућна посета и обави. Обе докторке имају идентификационе 
картице и оверену потврду Дома здравља за спровођење анкете.  

За све додатне информације можете се обратити на телефоне: 3215-657 и 3215-659 

 



 


