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Сажетак 

 

Извештајем о самооцењивању обухваћени су: општи подаци о Дому здравља 

„Стари град“ (организација, кадрови, корисници- демографске карактерике 

Општине Стари град, активности Дома здравља, циљеви здравствене  установе у 

вези са процесом акредитације, сажети преглед стратешког плана (мисија, визија, 

вредности и циљеви), имена, занимања и радна места координатора, вођа и чланова 

тимова за самооцењивање. 

У прилогу Извештаја за самооцењивање су попуњене радне свеске са оценама, 

побројаним доказима и описом актуелне праксе. 
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1. Подаци о  здравственој установи 

1.1.Општи подаци  

 

Дом здравља „Стари град“ је основан је 1948. године као рејонска здравствена 

станица и прошао је кроз низ трансформација до успостављања данашњег правног 

статуса једног од најразвијенијих домова здравља у Србији. Лоциран је у центру 

Београда са седиштем у Симиној улици бр.27. Има 21 локацију укупне површине 

8635,7 1м².  

Пружа примарну здравствену заштиту становништву на територији Општине 

Стари град. На овој територији по попису из 2002. године живело је 55 543 

становника. Процењени број становника од стране ГЗЈЗ ради израде Плана рада за 

2012. годину износио је 52267,  а број опредељених грађана за лечење у Дому 

здравља је знатно већи, према последњим подацима Републичког фонда за 

здравствено осигурање, од укупно 54717 осигураника, регистровано је 77091 

или 141,38%. Дом здравља „Стари град“ је први у Србији по проценту 

регистрованих осигураника. 

Здравствена установа пружа услуге примарне здравствене заштите. Медицинске 

службе су:  

1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са Центром за 

превентивне здравствене услуге , одељењем кућног лечења и неге и 

Поливалентном патронажом 

2. Служба  за здравствену заштиту жена  

3. Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце са 

Одсеком за праћење развоја предшколске деце и са Саветовалиштем 

за младе 

4. Специјалистичко-консултативна служба са одељењима: интерна 

медицина, оториноларингологија, офталмологија, психијатрија -

ментално здравље, физикалне медицина и рехабилитација, 

социјална медицина са заједничким медицинским пословима и 

одсеком хирургије  

5. Служба за здравствену заштиту радника 

6. Служба за стоматолошку здравствену заштиту 

 

Службе медицинске подршке : Служба за лабораторијску, радиолошку и ЕХО 

дијагностику 

Немедицинске службе у оквиру здравствене установе су: Служба за немедицинске 

послове (опште, правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне 

послове)  
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Са стањем на дан 30.06.2012. године у Дому здравља „Стари град“ радило је 

укупно 415 запослених, уговорених са РФЗО – филијала за град Београд (без 

запослених у стоматолошкој служби), од тога 328 здравствених радника и 

сарадника и 87 немедицинских радника и то следеће структуре: 20 лекара без 

специјализације (од тога код 6 лекара у току су специјализације) 95 лекара 

специјалиста, 3 биохемичара/фармацеута, 201 медицинских сестара/техничара ( 56 

виших медицинских сестара- техничара и 145 медицинских сестара- техничара са 

средњом спремом), 6 здравствених сарадника са високом стручном спремом,  2 са 

вишом стручном спремом и  30 административних и 57 техничких радника.  

  

1.2. Циљеви здравствене  установе у вези са акредитационим процесом 

 

Први Стратешки циљ Дома здравља „Стари град“  је акредитовање Дома здравља  

у циљу Унапређење квалитета процеса рада 

Индикатор учинка: Сертификат о акредитацији за период од 7 година  

Циљана вредност Највиша оцена ( 5) и похвала. 

Стратегија:  Дефинисање и реализација програма акредитације 

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 

сигурноси наших пацијената, а љубазност, емпатију, престижно знање, искуство, 

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

1.5. Вредности  
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1.  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 
 

2. 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  

 

3. 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 

 Унапред препознати проблеме и предузимати кораке за њихово решавање 

 Анализирати резултате и предузимати мере за унапређење 

 Обележити  успех 

 

4. 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 
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 Показивати одлучност 

 Бити спреман на изазове 

 Управљати временом и радом ефективно 

 Управљати ризиком и преузимати одговорност 

 Гледати у будућност 
 

 5. 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 
 

6. Континуирано учење и усавршавање 

Придржавати се ове вредности значи: 

 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 

 

7. Континуирано учење и усавршавање 

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 
 

8. Континуирано учење и усавршавање 

Придржавати се ове вредности значи: 
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 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 се у односу на најбоље 
 

9. Отвореност и добра комуникација 

Придржавати се ове вредности значи: 

 Давати људима коректне информације 

 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 план Дома здравља Стари град донет је за период 2012.-2016. 

године. На изради Стратешког плана радио је Тим у саставу: прим. др Гордана 

Драгашевић, прим. др Весна Јањушевић,  прим. др Весна Поповић-Бернобић, прим. 

др Биљана Алексић, прим. др Зоран Ровчанин, др Бранка Лазић, др Весна Вукотић 

Павловић, др Драгана Коковић Лоњак, др Бранка Благојевић, мр.пх. Снежана 

Добривојевић, др Мирјана Мићовић, вмс Љиљана Лучић. 

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. 

Стратешки план садржи четири стратешка циља који би требало да се 

реализују до 2016. године. То су: 

 Акредитација  Дома здравља  

 Унапређење квалитета процеса рада  

 Унапређивање превентивних програма    

 Имплементација информационе тенологије 

 



Агенција за aкредитацију здравствених установа Србије 

25.12.2012.        Завршни извештај о акредитацији за Дом здравља „Стари град“       Страна     11 

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 

 

Дом здравља "Стари град" обезбеђује здравствену заштиту за становнике са 

територије општине Стари град. Општина Стари град 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 око 20% што се сматра веома старом популацијом. 

Стари људи су највећи корисници здравствене заштите због присуства великог 

броја хроничних незаразних обољења у морбидитету (око 22%), а нарочито 

кардиоваскуларних обољења, малигних и коштано–зглобних обољења што доводи 

до смањене покретљивости пацијената и веће потребе за прегледом и лечењем 

пацијената у кући..  

Поред становника општине велики број грађана запослених на територији 

општине Стари град као и деце уписане у школске и предшколске установе 

определило се за коришћење здравствене заштите у овом Дому здравља . 

С обзиром на централну локацију из свих саобраћајних праваца гравитира велики 

број корисника из других београдских општина.На територији општине налазе се 

важне административне, универзитетско-школске и културне установе као и 

велики број радних организација.  

 

1.8. Преглед нивоа активности  здравствене установе 

   

1 Просечан број посета по лекару 5634 

2 Просечан број опредељених пацијената по лекару 1270 

3 Проценат превентивних посета у укупном броју посета код лекара 13% 

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

2.1. Уговарање акредитације 

 

Уговор о акредитацији број А-74-02/2012 је потписан дана 24.05.2012. године. 

Потребан материјал и усмене инструкције за процес самооцењивања је испоручен 

здравственој  установи 31.05.2012. године.  

2.2. Самооцењивање 

 

У Дому здравља Стари град је у периоду од 5.07.2012. до 22.10.2012.урађен процес 

самооцењивања. У процесу самооцењивања учествовало је 12 који су бројали од 3 

до 9 чланова. У тимовима су били заступљени запослени свих 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: Прим. Др Весна Бернобић Поповић, специјалиста 

социјалне медицине 

Вође тимова за самооцењивање:  

1. Др Бранка Лазић,специјалиста опште медицине, начелник службе  

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

3. Др Весна Вукотић Павловић, специјалиста гинекологије, начелник службе 

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

5. Соња Миленковић, вмс, главна сестра патронаже 

6. Снежана Добривојевић, специјалиста биохемије, шеф одељења лабораторијске 

дијагностике 

7. Др Предраг Стаменковић, специјалиста радиологије 

8. Др Бранка Благојевић, специјалиста педијатрије. 

9. Прим Др Зоран Ровчанин,  специјалиста медицине рада, начелник службе за 

здравствену заштиту радника 

10. Др Мирјана Мићовић, специјалиста педијатрије. 

11. Прим Др Весна Јањушевић, специјалиста опште медицине, помоћник 

директора за медицинска питања 

12. Др Јасминка Купрешанин, специјалиста педијатрије, члан УО 

  
 

Извештај о самоцењивању је достављен Агенцији дана 22.10.1012.године под 

бројем  А-74-02. 
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2.3.  Спољашње оцењивање  

 

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача је почела 25.11.2012. године и 

трајала је 2 дана. У процес спољашњег оцењивања су било укључена 4 спољашња 

оцењивача. Спољашњи оцењивачи су податке самооцењивања добили од Агенције 

за акредитацију 21 дан пре акредитацијске посете. Након завршетка акредитацијске 

посете Спољашни оцењивачи су доставили извештај о спољашњем оцењивању 

дана 10.12.2012.  под бројем А-74-06. 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 Број 

стандарда 

Број 

критеријума 

Неоцењени 

критеријуми 

Здравствена заштита одраслог 

становништва        

ЗЗО 8 54 0 

Здравствена заштита жена ЗЗЖ 8 55 1 

Здравствена заштита деце  ЗЗД 8 54 0 

Специјалистичко консултативна служба СК 8 51 0 

Поливалентна патронажа ПП 9 49 0 

Дијагностичка радиологија ДР 8 38 0 

Лабораторијска дијагностика ЛАБ  8 39 1 

Животна средина ЖС 22 106 24 

Људски ресурси  ЉР  7 27 0 

Управљање информацијама УИ 3 13 0 

Руковођење  РУ 10 51 3 

Стандарди управљања СУ 5 22 0 
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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 ("Сл.гласник РС", бр. 112/2009) 

први потребан услов за добијање сертификата о акредитацији је да ниједан 

критеријум који се односи на безбедност пацијента није оцењен оценом мањом од 

4  док је утицај остала два услова који се тичу најбољих и најлошијих оцена 

приказан у следећој табели: 

 Оцене 4 и 5 

<=40% 

Оцене 4 и 5 

>40%  и  <50% 

Оцене 4 и 5 

>50%  и  <70% 

Оцене 4 и 5 

>70% 

Оцене 1 и 2 

>=20% 

Не Не Не Не 

Оцене 1 и 2 

<20% 

Не 1 година 1 година 1 година 

Оцене 1 и 2 

<15% 

Не 1 година 3 године 3 године 

Оцене 1 и 2 

<10% 

Не 1 година 3 године 7 година 

 

На основу процентуалне заступљености добијених оцена (Анекс 1), директор 

Агенције, ће на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених 

установа донети решење о издавању сертификата о акредитацији Дому 

здравља „Стари Град“ на период од 7 година.  
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6. Налаз спољашњих оцењивача 
 

6.1.  Опис нађеног стања 

 

Установа је у току  пројекта Министарства здравља у 2007. години, учествовала у 

пилотирању акредитацијских стандара, обавила самооцењивање и прошла 

спољашње оцењивање и неподељен утисак екстерних оцењивача је да се у току ове 

посете осетило потпуно разумевање и приврженост акредитацијском процесу пре 

свега координатора и руководста али  и свих запослених.  

Руководство стратешки планира, управља ризиком и брине о едукацији запослених. 

Квалитет рада и безбедност пацијената прати се у континуитету од 2008. године.  

Бележе  се и анализирају нежељени догађаји. У установи се примењују увојени 

протоколи и прцедуре.  

 

Лечење спроводе лица одговарајућих квалификација и у свакодневном раду се 

ослањају на Националне водиче добре клиничке праксе, уведене клиничке путеве и 

велики број углавном ревидираних процедура. Свим запосленима је омогућен 

приступ сајту Министарства здравља, што олакшава коришћење  националних 

водичиа добре клиничке праксе, а  Клинички путеви су објављени на интернет 

презентацији установе. 

У установи се на адекватан начин превенирају кућне инфекције, брине о 

медицинском отпаду и обавља центална стерилизација. Дом здравља се придржава 

важећих прописа у области протвипожарне заштите. 

Прилаз ДЗ је приступачан за све кориснике, постоји коса раван, рукохвати као и 

оговарајући толает за инвалиде. У холу здравственог објекта се налази табла са 

неопходним информација за олакшано кретање пацијената и здравствених радника, 

све просторије су нумерисане и обележене на адекватан начин што је посебно 

истакнуто од стране учесника фокус групе пацијената.  

 

У установи функционише хирушка амбуланта, у којој се обављају послови из 

домена мале хирургије, област која се више не препознаје на примарном нивоу, 

која се и даље негује  у  складу са високим захтевима и навикама корисника. 

Висок ниво хигијене у целој установи је за сваку похвалу. 
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6.2. Главна достигнућа и потенцијали установе 

 

Дом здравља „Стари град“ је здравствена установа примарног нивоа која има 

највећи број опредељених осигураника у Србији. Поред гравитирајућих становника  

још преко 20.000 осигураника са других београдских општина изабрало је лекаре у 

овој установи што је несумњиво податак који говори о квалитету пружених 

здравствених услуга и за сваку похвалу је. Финансирање здравствене заштите у 

Србији на жалост не прати овако исказан квалитет, који захтева кадар изнад 

постојећих норматива као и трошкове изнад важећег уговора. Сва одговорност је за 

сада искључиво на установи и представља изазов који руководство успешно 

решава и заслужује све похвале. Такође се похваљује квалитетно и континуирано 

стратешко планирање као и управљање ризиком. 

Тимски рад и стручно особље које активно прати и имплементира новине у области 

лабораторијске дијагностике, што омогућава благовремено дијагностиковање, 

лечење и праћење пацијената у простору који је наменски, у складу са савременим 

захтевима организован, опремљен и контролисан кроз параметре квалитета рада, је 

пример најбоље праксе и узор  за целу установу. 

Област заштите животне средине и тим који се брине за третман медицинског 

отпада, заштиту од кућних инфекција и стерилизацију заслужује све похвале. 

Процедурама је јасно регулисан систем за спречавање настанка грешака приликом 

руковања лековима и постоји евиденција свих  лекова и медицинских средстава 

које омогућавају висок ниво безбедности што посебно похваљујемо. Начин на који 

се одржава хладни ланац вакцина заслужује све похвале и може послужити као 

модел за  све установе примарне здравствене заштите.  

Похваљују се усвојене вредности које се негују у дому здравља, да је  основа 

квалитетно пружене услуге разумевање запослених ко су им корисници и које су 

њихове потребе, чиме је Установа је на добром путу да реализује своју визију да јој 

је заједнички циљ и мера сваког успеха здравље њених суграђана. 
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6.3.Препоруке за унапређење  

 

Мултидисциплинарни приступ лечењу је примаран задатак изабраног лекара и 

област коју треба унапредити. 

 Здравствена документација се води у електронском и папирном облику, што 

свакако оптерећује здравтвене раднике, стога је неопходно уложити додатне 

напоре за унапређење и имплементацију плана лечења и прибављања 

сагласности пацијента кроз критеријуме  3.1, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3 

 Област унапређења је свако и комуникација са вишим нивоима здравствене 

заштите, критеријуми 6.2, 6.5, а установа треба да настави са започетим 

иницијативама.    

 Службе располажу списком опреме, утврђен је план редовног сервисирања  

и баждарења али је неопходно даље унапређење критеријума 7.2  и 7.3 у 

области лечења пацијената, уз усвајање неопходних процедура и контролу 

спровођења планираних активности. 

 Стратешки циљеви  и План унапређења квалитета са утврђеним областима 

за унапређење  у оквиру критеријума 8.1 и 8.3 морају бити доступни 

запосленима у служби. 

 Нежељени догађаји се прате а унапређење је неопходно у области анализе у 

циљу њиховог превенирања, критеријум 4.12. 

 

6.4.Фокус групе  

 

Фокус група пацијенти 

Фокус групу  пацијента представљали су Бранислав Старчевић, Ксенија Јевтић, 

Мирјана Кнежевић, Милан Мајсторовић, Јелисавета Кртинић, Леон Криспер, 

Јасмина Кујачић, Александар Јовановић и Ана Јефтић. 

Јасмина Кујачић је мајка школског детета и однос према корисница дефинише 

једноставном реченицом „у мом дому здравља лекари слушају пацијента али уз 

објашњење о току лечења и сагласност родитеља усмеравају вас у правцу који 
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гарантује најбоље лечење за ваше дете“. По њеним речима чекања на преглед нема, 

а гужве су само у време респираторних инфекција. 

Бранислав Старчевић је већ 22 године пацијент дома здравља и сматра да ова 

верност установи најбоље сведочи о квалитету услуга и односу према пацијентима.  

Заказивање добро функционише, а оно се не односи на хитна стања. Има  само 

речи похвале за лекаре који при свакој посети у зависности од разлога доласка дају 

детаљна упутства и препоруке. Као и већина присутних пацијената изразио је 

забринутост због престанка рада уролога. 

Ана Јефтић, са својом децом је пацијент мале педијатрије и изразила је велико 

задовољство због односа медицинског особља како  према малим пацијентима тако  

и према забринутим родитељима који тада нису баш најбољи саговорници. 

Посебно је похвалила одличан контакт телефоном и осећај да сте увек добродошли 

што се на жалост не може рећи за неке од београдских установа чији су такође 

били пацијенти. 

Ксенија Јефтић је корисник услуга Службе за здравствену заштиту одраслих и 

каже да однос њеног изабраног лекара демантује уврежено мишљење да је улога 

опште медицине да проследи пацијента на неопходну дијагностику и 

консултативне прегледе у специјалистичку службу. Напротив, свеобухватан 

приступ подразумева и неопходне систематске прегледе, упућивање у Превентивни 

центар где је остварена одлична сарадња са нутриционистом. Посебно истиче 

пажљив однос лекара према коришћењу антибиотика као и савете за неопходне 

вакцинације у циљу превенције. 

Мирјана Кнежевић је веран пацијен Службе за здравствену заштиту одраслих 

више од 26 година, користи услуге гинекологије за коју има све похвале као и за 

педијатрију у току одрастања њене деце. Посебно се осврнула на тимски рад 

здравствених радника уз похвале за медицинске сестре и једнотавно заказивање 

прегледа од њих у термину који највише одговара пацијенту. Поред заказивања по 

њеним речима добро функционише пријем хитних случајева са јасно истакнутим 

обавешењима у којима сви пацијенти знају на која стања се хитан пријем односи. 

Посебне похвале упутила је и добро организованим кућним посетама. Истакла је да 

су помало сви у току разговора заборавили да похвале рад чистачица јер су 

навикнути да је дом здравља увек чист и да у тоалетима мирише и увек има сапуна.  

Александар Јовановић је уз осмех и  извињење присутним дамама истакао да са 

35 година колико је пацијент установе очигледно са најдужим „стажом“, да се овде 

лечи цела његова породица и да је њихов заједнички закучак да су услуге изнад 

стандарда, правовремене чак и када су гужве у случају лабораторијске дијагностике 

која се брзо „расчисти“ захваљујући доброј организацији. Изабрани лекари се 
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интересују за наставак лечења пацијента у болници а пацијенти су „научени“ да 

свом лекару пренесу све информације по повратку у установу. Поебно је изразио 

задовољство због позивања за тестирање на окултно крварење. 

Милица Несторовић је пацијен дома здравља више од 10 година  и има посебне 

похвале за доступност здравствених радника и добру комуникацију телефоном, 

истичући да њен  изабрани лекар чак и у тренутцима када има изузетно велики број 

пацијената „прави добру атмосферу“. Корисник је и услуга физијатрије за коју 

каже да је једноставно одлична али да је велики  број пацијената и да очигледно 

овај део службе треба кадровски и просторно појачати. 

Леон Криспер је по његовим речима друга генерација корисника услуга и има све 

похвале за функционисање дијгностике. Посебно истиче стрпљење медицинских 

сестара у раду са „тешким“ пацијентима. Уз све похвале на информатичко 

осавремењавање установе коментарише оптерећење здравствених радника 

двоструком евиденцијом и  неопходност да се папирни облик картона више не 

води.  

Јелисавета Кртинић похваљује рад лекара, заказивање које се обавља без икаквих 

проблема, добро решено преписивање рецепата и издавање упута. Објекат је увек 

уредан и чист. Напомиње да је као дугогодишњи пацијен установе увек била 

задовољна односом здравствених радника према њој али да је и присуствовала 

другачијим искуствима  пацијената. Међутим истиче да су конфликти  за све ове 

године само спорадични и говоре о томе да идеалног нема али да је неоспоран труд 

руководства и установе у целини да се проблеми брзо и трајно решавају.  

Заједнички закључак фокус грпе пацијената је да су о раду установе, својим 

правима и могућности обраћања заштитнику пацијентових права адекватно 

обавештени. 

 

Фокус група локална заједница 

Фокус групу локалне заједнице чинили су представници Општине Стари град, 

Предшколске установе „Дечији дан“, Центра за социјални рад, НВО „Живимо 

заједно“ и ОШ „Дринка Павловић“. 

Јелисавета Вилотић, психолог у ОШ „Дринка Павловић“ сматра да је начин рада 

који је упостављен између дома здравља и школе модел најбоље међусекторске 

сарадње. За обављање дела превентивних активности лекари одлазе у школу. 

Организују се предавања и радионице у циљу превенирања болести зависности, 

електронског насиља као и промоције здравих стилова живота. Посебна пажња се 
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посвећује деци са сметњама у развоју и ситуацијама када постоји сумња на 

епидемију. Школа се са својим ђацима узима учешће на Базарима здравља које 

спроводи дом здравља.  По њеним  речима професори и  лекари заједно, у складу са 

професионалном етиком, брину о здрављу  малишана. 

Јадранка Спасић, представила је Предшколску установу која збрињава око 2.500 

деце, узраста од 10 месеци до поласка у школу, као комплексну средину у којој је 

брига о здрављу малишана немогућа без увек отворених врата дома здравља и 

ослањања на педијатријски надзор. Посебно истиче да сваки од педијатара дома 

здравља има „свој дан“ када је на располагању предшколској установи и да је 

њихов рад искључиво волонтерски. Кроз добру сарадњу обе установе родитељи су 

растерећени обављања обавених прегледа код поласка у школу, као и здравствених  

прегледа пред зимовање и летовање јер се они организовано обављају у вртићу. 

Циљани прегледи се организовано обављају за малишане установе, а Превентивни 

центар се бави здрављем запослених. Подршка педијатара у терапији, а посебно 

патронажних сестара у виду здавствене подршке у области инклузије је новина у 

сарадњи која већ сада даје добре резултате. Посебан вид сарадње је приуство 

здравствених радника запослених у предшколској установи, у реализацији 

континуиране медицинске едукације, на акредитованим предавањима дома 

здравља. 

Мира Булатовић је испред Центра за социјални рад истакла значај сарадње са 

Патронажном службом и запосленима са психијатрије. Општи утисак је да је 

сарадња на виском нивоу јер корисници центра имају само похвале на рад 

здравствених радника, али по њеним речима има простора за унапређење кроз 

иницијативу за утврђивање протокола о сарадњи и јасних процедура. 

Дејан Козић је испред невладине организације и особа са сметњама истакао 

хуману димензију здравствених радника који су између осталог чинили  оснивачку 

скупштну ове организације. Обављање систематских прегледа и узорковање 

материјала за лабораторијске анализе у удружењу представља најбољи пример 

доступности услуга дома здравља овој осетљивој популацији. Посебно похваљује 

ангажман и рад Одсека за праћење развоја деце, уз иницијативу за формирање 

Развојног саветовалишта и организовања предавања за родитеље.  Једноставан али 

упечатљив закључак да „НВО „Живимо заједно“ у дому здравља осећа снажног 

партера који је уз нас“ 

Ђорђе Лазаревић је у име Општине Стари град истакао, да као централна градска 

општина са 51.000 становника, иако није оснивач дому здравља редовно издваја 

средтва у Буџету општине за капитална улагања у установу. На тај начин уређен  је 

улаз и приземље, као и дограђен седми спрат централног здравственог објекта. 

Обављена је санација међуспратне конструкције и набављени су гинеколошки 
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столови, стоматолоше столице и ултразвучни апарати. Општина и дом здравља 

заједничи учествују на  Фестивалу здравља намењеног пре свега старијим 

суграђанима,  а установи је за потребе предавања и одржавања већих скупова на 

располагању свечана сала општине. Изузетно леп пример сарадње, који може да 

послужи као пример добре праксе, је финансирање стручног усавршавања 

здравствених радника од стране општине. Конкурс за доделу ових средстава је 

јаван и  транспарентно објављен на интернет презентацији општине. Кандидату је 

неопходна сагласност установе а по обављеној едукацији подноси се извештај. 

Фокус група запослени 

Фокус групу запослени чинили су прим. др Лила Апостолска из Службе за 

здравствену заштиту одраслих, амбуланта „Топличин венац“, др Снежана Вујовић 

шеф одсека Кућног лечења, Оливера Дамјановић из Одељења неодложне помоћи у 

стану, медицинска сестра Слађана Ивановић из Одељења кућног лечења, Славко 

Стојадинов информатичар, Слађана Милосављевић административни радник и 

Валентина Ракита спремачица. 

Пoстojи oпштa инфoрмисaнoст зaпoслeних o aкрeдитaциjи и њeнoм знaчajу зa 

устaнoву.  Смaтрajу дa je aкрeдитaциja унaпрeдилa oргaнизaциjу устaнoвe. 

Прeднoсти су eвидeнтнe,  у смислу унaпрeђeњa квaвлиeтa и бeзбeднoсти, пoвeћaн je 

брoj нaписaних прoцeдурa, упутстaвa, пoбoљшaн нaчин вoђeњa мeдицинскe 

дoкумeнтaциje и посвећена додатна пажња урeђeњу здравственог објекта.  

На постављена питања којим послом се бавите и да ли сте задовољни, да ли имате 

могућност да се едукујете, да ли имате састанке, колико установа брине о вама, 

како сарађују службе неподељено су дати позитивни одговори.  Сви чланови фокус 

групе, који нису били у тимовима за самооцењивање, истицали су  предности 

тимског   рада и углавном добру комуникацију између служби и запослених. 

Неподељен утисак запослених да се у установи континуирано спроводе активности 

у циљу пoбoљшaња услoвa зa рaд и бoрaвак зaпoслeних и кoрисникa услуга. Сви 

запослени су упознати са Етичким кодексом и правима пацијената. По речима 

запослених води се рачуна о безбедности и здрављу на раду. Спроводи се обавезна 

имунизација. 
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6.5 Налази по службама 

 

Здравствена заштита одраслог становништва 

 

Област  која  обухвата 8 стандарда и 54 критеријума и сви су оцењени. Тим за 

самооцењивање је припремио обимну докумнтацију, а у току разговора са 

члановима тима и обиласком службе уочени су изузетни напори у циљу доброг 

организовања рада службе. 

Здравствену заштиту одраслом становништву пружају лица са одговарајућим 

квалификацијама, уз поштовање Водича добре клиничке  праксе и Етичког кодекса.  

Здравствена заштита одраслих располаже добро организованим и опремљеним 

ординацијaма. Простор намењен за чекаонице одликује се завиданим нивом  

безбедности и хигијене уз информације које су доступне корисницима. 

Удео становника старијих од 65 година чини преко 20% корисника ове службе и 

представља додатну одговорност при пружању услуга здравствене заштите 

одраслих у тежњи да се реализује постављени стратешки циљ  померања фокуса  са 

куративе на превентиву. 

 

Достигнућа: 

 

 Превентивни рад у служби, посебно активности Превентивног центра су  за 

сваку похвалу.   

 Посебно  похваљујемо добро просторно организован тимски  рад лекара и 

сестара.  

 Похваљујемо напоре на изради и имплементацији клиничких путева. 

 Собе за интервенције  представљају пример добре праксе. 

 

Препоруке: 

 

 Све препоруке из облати лечења  дате на нивоу установе.  

 Посебно се препоручује анализа одзива на превентивне прегледе у циљу 

повећања обухвата  уз очекивање да улога изабраног лекара кроз промоцију 

здравих стилова живота омогући  измене понашања корисника  уз 

прихватање веће одговорности  за властито здравље. 
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Здравствена заштита жена 

 

8 стандара са 54 критеријума и сви су оцењени. Лечење спроводе лица 

одговарајућих квалификација са великим бројем цитолога. У раду се користе  

водичи добре клиничке  праксе, а Етички кодекс се поштује.  Пријем и тријажа се 

одвија у складу са усвојеним процедурама. Превенција се у служби обавља у 

складу са законом, а превентивни прегледи се планирају. Медицинска 

документација се углавном води уредно, а и поред дупле евиденције запослени 

здравствени радници поклаљају довољно пажње својим пацијентима што је за 

сваку похвалу. Ординације су адекватно опремљене мада је  доступност службе 

посредна и представља област за унапређење.  

Тим за самооцењивање је проактивно прпознао проблеме, анализирао узроке и дао 

предлоге за њихово унапређење. 

 

Достигнућа: 

 

 Похваљујемо висок ниво обухвата превентивним прегледима. Похваљује се 

за завидан број едукованих цитолога. 

 

Препоруке: 

 

 Све препоруке из облати лечења  дате на нивоу установе.  

 Уведена је евиденција требованих и утрошених лекова али постоје нејасно 

утврђене одговорности између Службе за здравствену заштиту одраслих и 

Службе за здравствену заштиту жена у оквиру критеријума 4.10.  

 Препоручује се рационално коришћење простора, уз неопходно формирање 

собе за интервенције у циљу заштите здравља трудница и младих мајки.  

 

Здравствена заштита деце и омладине  

 

Тим за педијатрију је посебну пажњу посветио припреми свеске за самооцењивање 

са детаљним описима актуелне праксе  што посебно похваљујемо. 

Служба обавља превентивне прегледе у складу са Законом и утврђеним плановима 

уз позивање пацијената о чему се води евиденција и анализира одзив. Превенција 

се обавља кроз систематске прегледе и спроводи се скриниг програм за рано 

откривање деформитета кукова. 

Заказују се превентивни и контролни прегледи и води евиденција о обављеној 

тријажи у складу са истакнутим јасно утврђеним приоритетима за здраву и болесну 

децу.  На видном месту истакнута су обавештења о раду службе.  
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Медицинска документација се води уредно,  углавном се евидентира план лечења и 

документује се информисање пацијента/породице о планираним активностима али 

ова област кроз критеријуме 3.1, 3.3, 3.6,3.7, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 захтева даље 

унапређење. Простор којим располаже служба одликује се одвојеним улазом, 

приступачним за колица и обележен је на одговарајући начин. Соба за 

интервенције поседује стандардну опрему. Нежељени догађаји се евидентирају, 

прате и анализирају на састанцима службе. 

 

Достигнућа: 

 

 Усвојене  процедуре које стандардизацију све области рада.  

 Похваљују се детаљно планиране активности  систематских и циљаних 

прегледа, утврђивање мера за повећање одзива пацијената и  вођење картона 

за систематске прегледе.  

 Похваљује се висок обухват деце превентивним прегледима и 

Саветовалиште за младе чији рад представља пример добре праксе.  

 Похваљују се високе мере безбедности  и континуирано праћење  хладног 

ланца вакцина.  

 

Препоруке 

 

 Све препоруке из облати лечења  дате на нивоу установе.  

 Препоручује се даља имплементација усвојених процедура у складу са 

критеријумима 1.2, 1.3, 2.1, 2.4,  

 Препоручује се доследно евидентирање у здравствени картон одговорних 

лица за спрововођење лечења у складу са критеријумом 4.1. 

 

Специјалистичко консултативна служба 

 

Са 8 стандарда и 51 критеријумом. Службу су у току акредитацијског процеса 

репезентовала одељења офталмологије, интерне медицине и одељење за ухо, грло и 

нос. Процена здравственог стања корисника је у складу са утврђеним поступцима 

пријема и тријаже, зависно од одељења на коме се пријем обавља, и обезбеђује 

адекватно збрињавање корисника. Превентивни систематски прегледи се обављају 

као део систематских прегледа деце које организује Служба за здравтвену заштиту 

деце и омладине и похваљујемо мултидисциплинаран приступ лечењу. 

Информације о раду службе доступне су пацијентима путем огласних табли, као и  

усменим, електронским и телефонским путем.  

Лечење се спроводи у складу са Водичима добре клиничке праксе и  Процедурама 

за одвијање процеса рада у Специјалистичкој служби. 
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Медицинска документација се води углавном уредно, лечење се проводи у складу 

са планом лечења. 

Служба функционише као целина, иако је просторно разуђена  у три нивоа, 

располаже неопходном опремом и едукованим кадром са видљивом бригом о 

својим пацијентима. 

 

Достигнућа 

 

 Похваљује се спровођење лечења у складу са планом лечења.  

 Похваљује се простор у коме се корисници и запослени безбедни по 

највишим стандардима. 

 

Препоруке 

 

 Све препоруке из облати лечења  дате на нивоу установе.  

 Неопходно унапређење у облати анализе плана лечења Стандард 5.0. 

 

 

Поливалентна патронажа 

 

Кроз 9 стандарда и 49 критеријума који су сви оцењени. У разговору са члановима 

тима и  увидом у документацију Служба је потврдила да испуњава свој основни 

задатак у пружању превентивних услуга. Процењују се потребе корисника на 

основу установљених протокала, а циљани обухват појединаца и породице на 

микрореону, које имају специфично здравствено-социјалне потребе, патронажна 

сестра обавља по плану или ППС налогу изабраног лекара. Посебна пажња се 

посвећује раду  раду са одраслом популацијом кроз контролу здравственог стања, 

здравствену негу, информацијама о правилној исхрани значају физичке активноти, 

менталном здрављу, као и ризицима окружења у циљу спречавања повреда. Уз 

повезивање, а здравственим и социјалним установама рад Службе усмерен је и на 

спречавање насиља над старима.  

Програми здравствено-васпитног рада се спроводе кроз: индивидуалне и групне 

методе рада и активне методе учења. Индивидуални здравствено-васпитни рад се 

планира на основу утврђених потреба приликом патронажне посете у породици као 

и на основу исказаних потреба других служби дома здравља.  
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Достигнућа 

 

 Одељење поливалентне патонаже испуњава своју основну улогу повезивања 

породице, локалне заједнице и здравствене установе у циљу очувања и 

унапређења здравља популације која гравититра Дому здравља. 

 Похваљује се доступнoст информација, које обезбеђује служба, о 

остваривању права на додатак за негу и помоћ другог лица преко центра за 

социјални рад и осттваривања права на родитељски додатак. 

 

Препоруке 

 

 Препоручује се даље унапређење усвојених процедура по критеријумима 

1.6, 1.7, 1.8 ,1.9 и 1.10.  

 Планиране посете анализирти и прилагођавати потребама кориника кроз 

редовну ревизију плана и промене плана у складу са критеријумима 4.1,4.2 и 

4.3. 

 

Дијагностичка радиологија 

Обухвата 8 стандарда и 38 критеријума. Одељење радиолошке дијагностике је 

организациона јединица Службе за дијагнотику Дома здравља Кроз тражене 

критеријуме документован је опис основних делатности и потврђено да 

дијагностичка радиологија ради у складу са стандардима професионалне праксе.  

Воде се прописани протоколи и уведен је део процедура. У недостатку 

националних водича  неопходна је лична иницијативу тима.  

Апарати се периодично проверавају, простор је прописно изолован и вентилиран. 

Периодичном проценом стања просторија уочена је неопходност унапређења 

простора за развијање филмова, као и чување и одлагање опасних и запаљивих 

материја и дефинисања простора гардеробе за запослене, критеријум 5.1 и 5.2. 

План сталног унапређења квалитета рада, безбедности пацијената и запослених су 

простор који је тим препознао као области које треба даље унапредити. 

 

Достигнућа 

 

 Запослени поседују одговарајуће квалификације и лиценце, упознати су са 

задацима и циљевима рада. Учинак се прати на нивоу службе и по 

запосленом. 
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Препоруке 

 

 Даља имплементација усвојених процедура до увођења стандарда 

професионалне праксе у критеријемуима  1.1 и 1.2.  

 Простор за унапређење је мултидисциплинарни  приступ при пружању 

услуга пацијенту, критеријуми 2.1, 2.2, 2.3.  

 Препоручује  се укађивање са захтевима критеријума 3.5 и 3.6.  

 Задовољство запослених се прати и али је неопходно појачати активности 

како би се степен задовољства повећао, критеријум 8.6. 

 

Лабораторијска дијагностика 

 

Постоји јасно дефинисан опис основне делатности Лабораторијске дијагностике 

који се одвија у адекватном простору који је организован по захтевима струке и 

Добре лабораторијске праксе.  

Савременом опремом, добром организацијом   и мотивисаним  особљем  омогућено 

је добијање тачног и правовременог лабораторијског извештаја који су  уредно 

документовани и презентовани у току обиласка лабораторије. Испуњени су захтеви 

у погледу аналитичке фазе, а процедуре и упутства се поштују у свакодневном 

раду. 

 

Услуге које служба пружа пацијентима прецизно су дефинисане у складу са 

Номеклатуром намењеној здравственим установама у примарној здравственој 

заштити. Поштују се приватност и права  пацијената који су адекватно    

информисани  о раду службе и лабораторијским налазима.  

Служба има угрђен годишњи, оперативни план рада, а број примљених пацијената, 

односно обављених анализа прати, се периодично што омогућва квалитетно 

планирање као и евалуацију рада службе. Сви запослени су активни учесници  у 

мултидисциплинарном приступу у лечењу пацијента.  

Квалитет рада и безбедност пацијената обезбеђена је свакодневном применом 

унутрашње и спољне провере квалитета рада, о чему се уредно води евиденција и 

постоје приложени сетификати. Безбедност пацијената је подржана и 

извештавањем лекара о критичним вредностима. 

 

Служба препознаје значај акредитације и сагледава предност тог процеса што 

представља добру основу за квалитетно дијагностиковање, лечење и праћење 

пацијената. Води се рачуна о безбедном руковању узорцима, биолшким и отпадним 

материјалом, заштити запослених и заштити поверљивих података о пацијентима. 

Стручно особње је активно укључено у процес континуиране медицинске 

едукације. 
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Достигнућа 

 

 Посебно похваљујемо добро осмишљен и доследно примењен начин 

пријема  пацијената, безбедно узорковање крви вакуум системом, примену  

личне заштите, заштите пацијената и адекватно руковање медицинским 

отпадом. 

 

 Лабораторијски информациони систем омогућава ефикасан и квалитетан 

унос и сортирање података што обезбеђује квалитетно планирање лечења 

пацијента и скраћивање времена издавања лабораторијских извештаја 

(ТАТ). Информациони систем омогућава адекватну заштиту података 

ограничењем приступа.  

 

 

Препоруке 

 

 У складу да дефинисаном добром лабораторијском праксом обезбедити 

доследну примену критеријума 3.3. 

 

Животна средина 

 

У складу са писаним процедурама спроводи се превенција кућних инфекција 

повезаних са здравственим интервенцијама, кроз мере изолације и 

предострожности и о томе се води адекватна документација. Постоје и примењују 

се процедуре за откривање и предузимање одговарајућих мера у циљу даљег 

спречавања болничких инфекција.  

Раздвајање и привремено одлагање мецинског отпада врши и се у складу са 

Националним смерницама и усвојен је План управљања медицинским отпадом. 

Контејнери које садрже отпад адекватно су обележени, као и канте на месту 

настанка отпада. Из станова пацијената инфективни отпад се допрема до дома 

здравља у жутим пластичним контејнерина и жутим кесама које су смештене у 

пластичну кутију за транспорт и празни на месту привременог складиштења. 

Централно складиште за инфективни отпад налази се у дворишту Дома здравља, 

просторно је одвојено, прописно ограђено, видно обележено, са ограниченим 

приступом само за овлашћено особље. Инфективни отпад који кућно лечење 

сакупља  из станова пацијената такође подлеже евиденцији која се редовно води.  

Стандарди 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 и 13.0 нису оцењени јер се третман медицинског 

отпада не обавља у самој установи, већ спроводи на основу уговора о пословној 

сарадњи са  Инстиутом за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“. Дом здравља 
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поседује возило које служи само за транспорт малих количина медицинског отпада 

који  се прикупља у  здравственим  станицама.  

Усвојене процедуре за рад у стерилизацији омогућавају безбедан рад, а просторије 

и опрема су адекватне. Проток материјала се обавља у смеру зоне нестерилног 

материјала ка зони стерилног материјала са засебним  улазима и излазима  за сваку 

зону тако да се путеви  чисто и нечисто не укрштају.  

Неопходно је конторлисати рад запослених  у складу са  писаним процедурама за 

случај акцидентних ситуација, критеријум 19.4. 

Сачињен је План поступања у случају настанка масовних несрећа и акцидентних 

ситуација и формиран тим за руковођење и координацију у случају масовних 

нерећа и акцидентн ситуација. Планом  је дефинисано поступање и  обавештавање 

запослених у случају масовних несрећа и акцидентних ситуација.  

Установа се придржава важећих законских прописа у области противпожарне 

заштите и  спроводи се обука запослених  и обележени су  путеви за евакуацију. 

Упутство за заштиту од пожара, експлозија, елементарних и других несрећа у 

објектима дома здравља Стари град донето је 2008. године.  

 

Безбедно руковање опремом, материјалом, уређајима и простором у циљу 

планирања набавке нове опреме, редовног и превентивног одржавања постојеће и 

баждарења уређаја је и даље простор за  унапређење.  

 

Достигнућа 

 

 Обимана, прецизно припремљена документација за шта похваљујемо тим. 

Припремљен велики број  процедура које  су у примени.  

 Службе и одељења обележени су одговрајућим ознакама што омогућава  

лаку оријентацију   пацијената  и запослених.  

 Похваљује се иновативан и доступан приступ обавештавања запослених и 

корисника о паонашању у случају пожара.  

 

Препоруке 

 

 Наставити примену великог броја усвојених прцедура.  

 Применити у пракси донети План сходно критеријуму 15.2.  

 Критеријум 22.1 област којој се мора мултидисциплинарно приступити како 

би се смањили ризици за пацијенте и запослене уз редовно еталонирање и 

баждарење уређаја. 
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Људски ресурси 

 

Област са 7 стандарда и 27 критеријума која обухвата један од најважнијих ресурса 

здравственог система, запослене. Брига о здравственим радницима али и о 

запосленима у пратећим службама, уз инсистирање на стручности и утврђивању 

професионалне оспособљености, има за циљ организацију која улаже сталне 

напоре  у унапређење квалитета, стварајући безбедну средину за кориснике услуга 

и за  запослене. 

Посебно похваљујемо уредно вођење персоналног досијеа запослених. Усвојен је  

План специјализација и стручног усавршавања и организују се интерне едукације.  

Препорука је да план у наредном периоду обухвати све службе, теме и време 

одржавања едукација, као и број запослених који ће им присуствовати у циљу 

планирања неометаног процеса рада и неопходних средстава.  

Даљим радом на имплементацији критеријума из ове области, посебно треба 

обратити пажњу на  критеријуме који су уведени у току акредитацијског процеса. 

Доношење процедура о запошљавању, утврђивање  поступака за поновно 

разматрање стручности запослених, процене постигнутих резултата и могућности 

да запослени имају право подношења коментара у писаној форми су области које 

похваљујемо али су истворемено и простор за који је неопходна поптпуна 

имплементација и  унапређење.  

 

Достигнућа 

 

 Планирање и организација континуиране медицинске едукације.  

 Похваљује се  дефинисан програм мера усмерених на безбедност и заштиту 

здравља на раду, обављање претходних и периодичних прегледа запослених, 

обезбеђивање заштитне опреме за запослене, као и спровођење обавезне 

имунизације.  

 

 

Препоруке 

 

 Препоручује се обављање специфичних обука у складу са потребама посла и 

уоченим пропустима као и планирање едукација за запослене који не 

подлежу обавези лиценцирања, критеријум 4.6. 

 Задовољство запоселних се прати, резултати су доступни запосленима али је 

неопходно да на основу добијених резултата доследно спроводу активноти 

дефинисане у Плану унапређења квалитета, критеријум 7.3.  
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Управљање информацијама 

 

Област са 3 стандарда и 13 критеријума који су сви оцењени. Садржај здравствене 

документације је у складу са смерниицама али се са различитиом прецизношћу 

евидентирају све пружене услуге, делом и због дупле евиденције коју воде сви 

здравствени радници. Електронска здравствена документација која је уведена, 

сертификона је од стране Министарства здравља. 

Обавља се унутрашњи стручни надзор, како би се обезбедило правилнао вођење 

здравствене документације. Поступак интерне провере обухвата и предузимање 

мера за отклaњање евентуалних, уочених неправилности.  

Подаци који се прикупљају омогућавају неопходе информације  за функционисање 

дома здравља и праћење квалитета посматраног из угла менаџмента, што 

похваљујемо, али се корисност података као и квалитет самих показатеља може 

унапредити, критеријум 2.4 и 2.5. 

Објављивање информација од значаја за установу и од јавног значаја обавља лице 

које је за то овлашћено. Установљене су процедуре за давање и објављивање 

информација. и остварена је добра сарадња са медијима.   

 

Достигнућа 

 

 Похваљује се уређивање облати архивирања, уз ангажовање Историјског 

архива и омогућавање увида у медицинску документацију у складу са 

усвојеном процедуром.  

 Похваљује се ажурно и прегледно објављивање информација путем 

званичне  интернет презентације установе, која доприноси унапређењу 

квалитета рада, правовременој информисаности корисника услуга, 

запослених, оснивача и медија. 

 

Препоруке 

 

 Простор за унапређење је област плана лечења,  информисања и  учешћа 

пацијента и породице у  току лечења, односно прибављања сагласности 

корисника, као саставног дела здравствене документације, критеријум 1.1 и 

1.3.   

 Препоручује се даља имплемнтација клиничких путева у електронској 

верзији у циљу олакшавања рада здравствених радника,критеријум 1.2. 

 Препоручује се наставак добре праке унутрашњег стручног надзора у 

циљу уредног вођења  медицинске документације, критеријум 1.3. 
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Руковођење 

 

Област са 10 стандарда и 51 критеријумом и сви су оцењени. Циклус стратешког 

плнирања је утврђен, уз јасно дефинисану улогу руководства и припремљене 

неопходне податке у вези са стратешким планирањем. Усвојени оперативни план, у 

оквиру стандарда 2.0, као инструмент за реализацију стратешких циљева и спона 

између Стратешког плана и Плана рада је област која је новина и у 

акредитацијским стандардима и захтева даље унапређење. 

У оквиру Стандарда 3.0 усвојене су процедуре  по којима се обавља усклађивање 

постојећих ресурса са потребама корисника, и прати кроз извештаје  о реализацији 

плана рада установе, Комисије за унутрашњи стручни надзор и Комисије за 

унапређење квалитета, као и анализу задовољства пацијената. Извештаји се 

достављају Управном одбору, а економичност услуга остварује се кроз циљану 

дијагностику и препоручену терапију. 

У области управљања ризиком руководство је донело Стратегију и План за 

управљање ризиком, приложени су докази са одржаних састанака, утврђене су 

одговорности. Успостављањем добре основе за управљњем ризиком очекује се у 

наредном периоду напреднија примена критеријума 4.5, 4.6 и 4.7, односнo даље 

делегирање одговорности, обезбеђивање средстава за обуку запослених као и 

извештавање  о активностима за управљање ризиком. 

Процедура којом су дефинисани нежељени догађаји, односно поступак за 

идентификацију, процену и решавање нежељених догађаја се примењује. 

Критеријуми 5.3 и 5.4 који говоре о напредном праћењу кроз анализу и отклањање 

узрока нежељених догађаја нису на истом нивоу у свим службама.  

План за унапређење квалитета је детаљан и утврђене су активности и очекивани 

резултати. Спровођење плана се прати, а докази о иновативним решењима за 

унапређење се очекују у наредном периоду. 

Стандард 7.0 који прати показатеље учинка је кроз тражене критеријуме у целини у 

примени уз могућност даљег  унапређења. 

Рад у установи се одвија према установљеним процедурама. Постоји листа 

процедура, све су усвојене, ревидирају се и мењају у складу са потребама. Сви 

критеријуми овог стандарда представљају успешну примену без недостатака и 

похваљују се, стандард 8.0. 

Стандард 9.0 којим се прати поштовање права пацијената је  у целини уређен. 

Усвојена је процедура за пријем, разматрање и решавање примедби и жалби 

пацијената, постоји кутија за примедбе и жалбе и Књига утисака. Образац за 

приговор пацијената доступан је и на интернет презентацији установе. Запослени 

су упознати са Етичкким и Пословним кодексом. Примена је поткрепљена 

Извештајем заштитника пацентових права и разговором са пацијентима.  
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Достигнућа 

 

 Утврђен је други циклус тратешког плнаирања и усвојен ревидиран 

Стратешки план.  

 Стварање амбијента у ком услуге могу да се пружају уз пуно уважавање 

права пацијента.  

 

Препоруке 

 

 Даља имплементрација примењених критеријума уз ревизију и унапређење. 

 

Стандарди управљања 

 

Област има 5 стандарда и 22 критеријума и сви су оцењени. Управни одбор је 

донео је Изјаву о мисији и визији установе, усвајањем Стратешког плана из 2008. 

године а похваљује се напредна примена  критеријума 1.6, и 2.3 усвајањем  

ревидиране  Изјаве  о мисији и визији и Стратешког плана за период 2012-2016. 

године. 

Управни одбор испуњава своје обавезе како је прописано Законом о здравственој 

заштити, усваја годишњи план рада, финансијски план и извештај о раду и 

пословању установе. Усмеравање и оцена рада директора је  критеријум који је тек 

уводи  у примену.` 

Комуникција између установе и Управног одбора регулисана је Пословником о 

раду и документована приложеним записницима са седница. 

За самооцењивање управног одбора утврђени су критеријуми као и предлог мера за 

унапређење рада. Управни одбор у складу са законом доставља извештаје о свом 

раду Надзорном одбору. 

 

Достигнућа 

 

 Похваљују се добро осмишљени  критеријуми  за процену рада директора и 

Управног одбора. 

 

Препоруке 

 

 Даљи рад на унапређењу примењених критеријума. 
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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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Графички приказ процентуалне заступљености оцена по поглављима 
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Анекс 3: Листа свих коментара, препорука и похвала  

 КОМЕНТАР ПРЕПОРУКА ПОХВАЛА 

ЗЗО 3.6 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗО 4.1 Имлементација није 

доследна 

Препоручује се доследна 

примена свих 

постављених захтева из 

критеријума 

 

ЗЗО 4.3 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗО 4.4   Похваљује се учешће 

службе у изради 

клиничких путева 

ЗЗО 5.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗО 5.2 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗО 5.3 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗО 6.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗО 6.2  Похваљује се служба на 

показаној иницијативи 

 

ЗЗО 6.5  Препоручује се да се и 

даље предузимају 

активности на унапређењу 

сарадње са установама 

секундарног и 

терцијарног нивоа 

 

ЗЗО 7.2 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 
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ЗЗО 7.3 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 

 

ЗЗО 8.1 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

ЗЗО 8.3 Запослени углавном 

упознати 

  

ЗЗО 8.6  Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

ЗЗЖ 1.3 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Натавити са даљим 

активностима у циљу 

унапређене  примене 

критеријума 

 

ЗЗЖ 1.4 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Натавити са даљим 

унапређењем 

 

ЗЗЖ 3.6 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 3.7 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 4.1 Имлементација није 

доследна 

Препоручује се доследна 

примена свих 

постављених захтева из 

критеријума 

 

ЗЗЖ 4.3 Имлементација није 

доследна 

Препоручује се доследна 

примена свих 

постављених захтева из 

критеријума 

 

ЗЗЖ 5.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 5.2 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 5.3 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 
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циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

ЗЗЖ 5.4 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 5.5 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 6.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 6.2 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗЖ 6.5 Процедура се тек уводи у 

примену 

Наставити са даљом 

имплементацијом 

 

ЗЗЖ 7.2 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 

 

ЗЗЖ 7.3 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 

 

ЗЗЖ 7.4 Критеријум није у 

примени 

Обезбедити одговарајући 

простор 

 

ЗЗЖ 8.1 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

ЗЗД 3.6 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 3.7 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 4.1 Имлементација није 

доследна 

Препоручује се доследна 

примена свих 

постављених захтева из 

критеријума 
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ЗЗД 4.3 Имлементација није 

доследна 

Препоручује се доследна 

примена свих 

постављених захтева из 

критеријума 

 

ЗЗД 5.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 5.2 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 5.3 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 5.4 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 5.5 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 6.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ЗЗД 6.5  Препоручује се да се и 

даље предузимају 

активности на унапређењу 

сарадње са установама 

секундарног и 

терцијарног нивоа 

 

ЗЗД 7.2 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 

 

ЗЗД 7.3 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 

 

ЗЗД 8.1 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

СК 3.5 Недовољно доказа о Наставити са применом  
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сталном унапређењу уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

СК 3.6 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

СК 5.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

СК 5.2 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

СК 5.3 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

СК 5.4 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

СК 5.5 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

СК 6.5  Препоручује се да се и 

даље предузимају 

активности на унапређењу 

сарадње са установама 

секундарног и 

терцијарног нивоа 

 

СК 7.2 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 

 

СК 7.3 Води се списак опреме Утврдити распоред 

одржавања и баждарења 

 

СК 8.1 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

СК 8.2 Запослени углавном Препоручује се даља  
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упознати имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

СК 8.3 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

СК 8.4 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

СК 8.5 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

СК 8.6 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

ПП 3.3  Зановити опрему  торбе  

ПП 4.1 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ПП 4.2 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ПП 4.3 Недовољно доказа о 

сталном унапређењу 

Наставити са применом 

уведеног критеријума у 

циљу  унапређења и пуне 

имплементације 

критеријума 

 

ПП 7.6 Недовољно доказа Омогућити да се 

здравствено васпити 

програми оцењују уз 

помоћ утврђених метода 

 

ПП 8.1 Недовољно доказа Наставити са редовном 

ревизијом  циљева 

здравтвено васпитних 

програма 

 

ПП 8.2 Недовољно доказа   

ПП 8.3 Недовољно доказа   
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ПП 9.1 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

ПП 9.3 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

ПП 9.6 Запослени углавном 

упознати 

Препоручује се даља 

имплементација 

критеријума у циљу бољег 

разумевања и већег 

учешћа свих запослених 

 

РД 2.3  Препоручује се учешће у 

мултидисциплинарном 

приступу пружања услуга 

уз ревизију улоге рендген 

дијагностике 

 

РД 2.4  Преперучује се 

унапређење сарадње са 

изабраним лекаром како 

би се задовољиле потребе 

корисника 

 

РД 8.2  Препоручује се 

дефинисање области за 

унапређење квалитета 

 

РД 8.6  Предузети мере анкета о 

задовољству анализира, 

резултати саопште 

запосленима и предузму 

одговарајуће активности 

 

ЛАБ 2.2  Похваљује се 

мултидисциплинарни 

приступ у превенцији 

дебелог црева и тежњи да 

се промовише циљана 

дијагностика 

 

ЛАБ 2.6   Похваљује се 

континурана евденција, 

анализа и превенција 

нежељених догађаја 

ЛАБ 3.8   Похваљује се тачно 

дегфинисан план 

континуиране едукације 

који представља пример 

добре праксе и модел за 

целу установу 

ЛАБ 3.9   Примена етичког кодекса 
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на највишем 

професионалном нивоу 

ЛАБ 3.10   Похваљује се процедура 

за интерну и екстернрну 

комуникацију, пример 

добре праксе и модел за 

целу установу 

ЛАБ 5.2   Похваљује се проактиван 

приступ реорганизације 

простора за пријем 

пацијената у циљу 

утврђивања приоритета и 

бржег протока пацијената 

ЛАБ 6.2   Похваљује се одељење на 

прецизно утврђеном 

плану сервисирања и 

баждарења опреме и 

обављеним 

еталонирањем 

ЖС 1.1  Процедуром регулисати 

адекватан простор који се 

користи за изолацију у 

служби за здравствену 

заштиту одраслих 

 

ЖС 6.2  Препоручује се јасно 

обележавање пута 

медицинског отпада 

 

ЖС 22.1  Препоручује се да на 

нивоу установе се планира 

и обавља баждарење 

 

ЉР 3.1  Наставити са применом 

уведених процедура 

 

ЉР 3.4  Наставити са применом 

уведених процедура 

 

ЉР 3.5  Наставити са применом 

уведених процедура 

 

ЉР 4.1  Обухватити планом све 

запослене 

 

ЉР 4.5 Примена није доследна у 

свим службама 

  

РУ 5.4 Приложени докази Препоручује се 

предузимање активности 

којим се отклањају узроци 

нежељеног догађаја у 

циљу њиховог 

превенирања и напредне 

примене критеријума 

 

СУ 3.4 Усвојена процедура Препоручује се да 

управни одбор на основу 

усвојених критеријума 
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кроз оцену рада директора 

врши његово умеравање 

СУ 5.1 Усвојена процедура Препоручује се да 

управни одбор оцењује 

резултата свог рада на 

основу усвојене 

процедуре 

 

СУ 5.2 Усвојена процедура Препоручује се да 

управни одбор врши 

процену резултата свог 

рада најмање једном 

годишње 
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Анекс 4: Састав тимова за самооцењивање 

 

Име и презиме  Вођа тима/Члан 

тима 

Радно место Занимање 

Др Бранка Лазић Вођа тима Начелник службе за 

здравствену заштиту 

одраслих 

специјалиста опште 

медицине 

Др Бисерка 

Обрадовић 

Члан тима Шеф амбуланте 

„Симина“ 

специјалиста опште 

медицине 

Др Наташа 

Филиповић 

Члан тима Шеф амбуланте „Риге 

од Фере“ 

специјалиста опште 

медицине 

Надица Игњатовић Члан тима Главна сестра службе 

за здравствену 

заштиту одраслих 

Виша медицинска 

сестра 

Слободанка Капор Члан тима Одговорна сестра 

амбуланте „Симина“ 

 

Виша медицинска 

сестра 

Станојла 

Благојевић 

Члан тима Огдоворна сестра 

амбуланте„Риге од 

Фере“ 

Виша медицинска 

сестра 

Прим Др Биљана 

Алексић 
Вођа тима Начелник службе за 

здравствену заштиту 

деце 

специјалиста 

педијатрије 

Прим др Мирјана 

Радовановић 

Члан тима Специјалиста 

педијатрије 

специјалиста 

педијатрије 

Јагода Симић Члан тима Главна сестра службе 

за здравствену 

заштиту деце 

Виша медицинска 

сестра 

Весна Мијаиловић Члан тима Одговорна сестра 

одељења за школску 

децу 

медицинска сестра 

Др Весна Вукотић 

Павловић 
Вођа тима Начелник службе за 

здравствену заштиту 

жена 

специјалиста 

гинекологије 

Др Милана Штерн Члан тима специјалиста 

гинекологије 

специјалиста 

гинекологије 

Весна Коло Члан тима Главна сестра службе 

за здравствену 

заштиту жена 

 

медицинска сестра 

 

Др Драгана 

Коковић Лоњак 
Вођа тима Начелник 

специјалистичко 

консултативне службе 

Специјалиста 

физикалне медицине 

и  рехабилитације 

Прим. Др Радмила 

Живковић 

Члан тима Специјалиста интерне 

медицине 

Специјалиста интерне 

медицине 



Агенција за aкредитацију здравствених установа Србије 

25.12.2012.        Завршни извештај о акредитацији за Дом здравља „Стари град“       Страна     53 

Др Васко 

Булатовић 

Члан тима Специјалиста 

офталмологије 

Специјалиста 

офталмологије 

Прим. Др Милутин 

Влаховић 

Члан тима Специјалиста 

оториноларингологије 

Специјалиста 

оториноларингологије 

Романа Гавриловић Члан тима Главна сестра 

специјалистичке 

службе  

Виша медицинска 

сестра 

Зорица Јеремић Члан тима Виша медицинска 

сестра на одељењу 

офталмологије 

Виша медицинска 

сестра 

Соња Миленковић Вођа тима Главна патронажна 

сестра 

Виша медицинска 

сестра 

Сузана Љубичић Члан тима патронажна сестра Виша медицинска 

сестра 

Зорица Антић Члан тима патронажна сестра Виша медицинска 

сестра 

Снежана 

Добривојевић 
Вођа тима Шеф лабораторијске 

дијагностике 

Специјалиста 

медицинске 

биохемије 

Јелена Радошевић Члан тима Специјалиста 

медицинске 

биохемије 

Специјалиста 

медицинске 

биохемије 

Бранимир 

Спасојевић 

Члан тима Одговорни 

лабораторијски 

техничар 

лабораторијски 

техничар 

Др Предраг 

Стаменковић 
Вођа тима Специјалиста 

радиологије 

Специјалиста 

радиологије 

Сања Славковић Члан тима Виши радиолошки 

техничар 

виши радиолошки 

техничар 

Снежана Јанковић Члан тима Медицинска сестра на 

одсеку ултразвучне 

дијагностике 

медицинска сестра 

др Бранка 

Благојевић 
Вођа тима Специјалиста 

педијатрије 

Специјалиста 

педијатрије 
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Јасмина Кликовац Члан тима Шеф одсека за 

хигијену и вешерај 

Виши санитарни 

техничар 

Др Александра 

Рајчевић 

Члан тима Начелник одељења 

дечије и превентивне 

стоматологије 

Специјалиста дечије и 

превентивне 

стоматологије 

Љиљана Лучић Члан тима Главна сестра дома 

здравља 

Виша медицинска 

сестра 

Миро Гобовић Члан тима Начелник техничке 

службе 

Дипломирани 

инжењер 

Слободан Дутина Члан тима Лице за безбедност и 

здравље на раду 

Професор народне 

одбране 

Милан Павловић Члан тима Главни техничар 

службе за 

дијагностику 

Виши санитарни 

техничар 

Невенка 

Вукмировић 

Члан тима Медицинска сестра на 

одсеку стерилизације 

медицинска сестра 

Горан Ристић Члан тима Референт за 

противпожарну 

заштиту  

Средња техничка 

школа 

Прим Др Зоран 

Ровчанин 
Вођа тима начелник службе за 

здравствену заштиту 

радника 

Специјалиста 

медицине рада 

Др Весна Борозан Члан тима Специјалиста 

социјалне медицине 

Специјалиста 

социјалне медицине 

Душица Калаба Члан тима Референт за кадрове Средња економска 

школа 

Снежана Франкић Члан тима Референт за кадрове Средња управна 

школа 

Сузана Гордић Члан тима Главна сестра службе 

за здравствену 

заштиту радника 

Виша медицинска 

сестра 

др Мирјана 

Мићовић  

Вођа тима ПР дома здравља и 

специјалиста 

педијатрије 

специјалиста 

педијатрије. 
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Стевица Радишић Члан тима Начелник одељења за 

ИКТ 

Дипломирани 

инжењер 

информатике 

Сања Ивошевић   Члан тима Инжењер 

информатике на 

одељењу за ИКТ 

Инжењер 

информатике 

Бранка Бубановић Члан тима Медицинска сестра на 

одељењу социјалне 

медицине 

Медицинска сестра 

Прим Др Весна 

Јањушевић 

Вођа тима Помоћник директора 

за медицинска питања 

специјалиста опште 

медицине 

Рајко Куновац Члан тима Начелник економско 

финансијске службе 

Дипломирани 

економиста 

Јован Кнежевић Члан тима Дипломирани правник Дипломирани правник 

Др Јасминка 

Купрешанин 

Вођа тима Члан управног одбора 

Дома здравља и 

специјалиста 

педијатрије 

специјалиста 

педијатрије 
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Анекс 5: Састав тима за спољашње оцењивање  

(Број: А-74-05/2012 од 02. новембар 2012. године) 

 

Име и презиме  Вођа тима/Члан тима 

Јасмина Пеуља Вукобратовић, 

дипл. економиста 

Вођа тима 

Јелена Ошап, спец.мед.биохемије Члан тима 

Љубица Радовановић, вмс Члан тима 

др Бисенија Радивојевић Члан тима 
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Анекс 6:  План оцењивања 

(Број: А-74-05/2012 од 1.новембра 2012. године) 

 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 
за Дом здравља „Стари Град“, Београд 

 

 
Време посете                                                  Од 25. 11. 2012.  до  27. 11. 2012. године 

ТИМ ЗА СПОЉАШЊЕ ОЦЕЊИВАЊЕ: 

 

                                                                      Вођа тима:       Јасмина Пеуља Вукобратовић, дипл. економиста 

                                                               Чланови тима:       Јелена Ошап, спец.мед.биохемије 

                                                                                                 Љубица Радовановић, вмс 

                                                                                                 Др Бисенија Радивојевић 

 

Дом здравља „Стари Град“ - Координатор за акредитацију: Прим. др Весна Бернобић Поповић 
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Време:  Недеља 25. 11. 2012. година 

14.00-14.30 

 

Долазак Тима за спољашње оцењивање у здравствену установу. Састанак са представницима 

руководства 

 

 

14.30-15.00 

 

Презентација установе од стране руководства 

 

15.00-16.00 РУЧАК 

16.00-20.00 

 

Преглед документације и припрема за разговор са тимовима  
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Време: Понедељак  26.11.2012.годинa 

08.00-09.45 

Лечење пацијента 

Здравствена  заштита одраслих становника 

Специјалистичко консултативна делатност  

Јасмина Пеуља Вукобратовић, дипл. економиста 

Др Бисенија Радивојевић 

Јелена Ошап, спец.мед.биохемије 

Љубица Радовановић, вмс 

08.00-08.30 
преглед  документације 

08.00-08.30 
преглед  

документације 

08.30-09.15 разговор са тимом 08.30-09.15 разговор са тимом 

09.15-09.45 обилазак  службе 09.15-09.45 обилазак  службе 

           09.45-10.00                                                                                                                                                        ПАУЗА 

           10.00-12.30 

Лечење пацијента 

Здравствена заштита жена  

Животна средина      Људски ресурси 

 

Др Бисенија Радивојевић Љубица Радовановић, вмс 

Јелена Ошап, спец.мед.биохемије 

Јасмина Пеуља 

Вукобратовић, дипл. 

економиста 

10.00-10.30 

преглед  

документације 10.00-10.30 

преглед 

документације 10.00-10.30 

преглед 

документа

ције 

10.30-11.15 
разговор са тимом 

10.30-11.30 разговор са тимом 10.30-11.30 
разговор 

са тимом 

11.15-12.15 
обилазак службе 

11.30-12.30 
обилазак установе 

11.30-12.30 
уношење 

коментара 
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Време: Поливалентна патронажа Лабораторијска дијагностика  Радиолошка 

дијагностика 

 

12.30-14.15 

Љубица Радовановић, вмс Јелена Ошап, спец.мед.биохемије 

Јасмина Пеуља Вукобратовић, дипл. 

економиста 

Др Бисенија Радивојевић 

12.30-13.00 преглед  

документације 
12.30-13.00 преглед  

документације 
12.30-13.00 преглед  

документа

ције 

13.00-13.45 разговор са тимом 13.00-13.45 разговор са тимом 13.00-13.45 разговор 

са тимом 

13.45-14.15 обилазак службе 13.45-14.15 обилазак службе 13.45-14.15 обилазак 

службе 

14.15-15.15 РУЧАК 

 

 

15.15-17.15 

ФОКУС     ГРУПЕ 

ПАЦИЈЕНТИ/ ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

Управљање информацијама  

Јасмина Пеуља Вукобратовић, дипл. економиста 

Јелена Ошап, спец.мед.биохемије 

Др Бисенија Радивојевић  

Љубица Радовановић, вмс 

15.15-15.30 припрема за разговор  
15.15-15.30 

преглед  

документације 

15.30-16.15 

Разговор са фокус групом -

пацијенти 
15.30-16.15 разговор са 

тимом 

ФОКУС     ГРУПА- ЗАПОСЛЕНИ 

16.30-17.15 

Разговор са фокус групом –

партнери из локалне 

заједнице 

16.15-16.30 
припрема за 

разговор 

16.30-17.15 разговор са 

фокус групом -

запослени 

17.15-18.00 Уношење коментара, препорука и оцена по службама 
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Време: Уторак 27.11.2012. год. 

 

 

08.00-09.45 

Тим за Руковођење  и   Тим за  Управљање Здравствена заштита деце и школске деце    

Јасмина Пеуља Вукобратовић, дипл. економиста Јелена 

Ошап, спец.мед.биохемије 

Др Бисенија Радивојевић  

Љубица Радовановић, вмс  

08.00-08.30 
преглед  документације 

             08.00-08.30 
преглед 

документације 

08.30-09.00 
разговор са Тимом  за 

Управљање  
             08.30-09.15 

разговор са 

тимом 

09.00-09.45 
разговор са Тимом за 

Руковођење   
             09.15-09.45 

обилазак 

службе 

Тим за спољашње оцењивање 
09.45-12.15 Уношење коментара, препорука и оцена по службама . Припрема и писање информације за завршни 

састанак 

12.15-12.30 ПАУЗА 

12.30-13.00 ЗАВРШНИ САСТАНАК 

Чланови Тима за спољашње оцењивање информишу руководство и запослене у здравственој 

установи о обављеној акредитацијској посети и општем утиску 

13.00-14.00 РУЧАК 
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Референтна документа 
 

1. Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005 и 72/2009 – др. 

закон) 

2. Правилник о акредитацији здравствених установа („Сл. гласник РС“ број 

112/2009) 

3. Стандарди за акредитацију здравствених утанова примарног нивоа 

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

4. Водич за спољашње оцењиваче 

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

 Извештаја о самооцењивању број А-74-03/2011 

 Извештаја о спољашњем оцењивању број A-74-06/2011   

 

У Београду, 

25. децембра 2012. године 

         Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                                                                

                                                Др Снежана Манић 

 


