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План рада Дома здравља „Стари град“ за 2015. годину  сачињен је на основу докумената за 
израду планова рада (Закони, Уредбе, Правилници), Друга општа акта РФЗО која дефинишу 
права осигураних лица у области обавезног здравственог осигурања и Упутства за израду 
планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗОа за 2015. годину 
(Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд, 2015.) Наведеним 
законским и другим важећим подзаконским актима, утврђено је да свака здравствена установа 
има свој годишњи план, усаглашен са Планом здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања у Републици Србији за 2015. годину, чијим извршењем здравствена установа 
обезбеђује средства за своје функционисање. Поред наведених докумената основ за планирање 
било је и извршење услуга на основу фактурисане реализације  у  периоду од 1.07.2013.-
30.06.2014. године.  

I ОПШТИ ПОДАЦИ 
Седиште Дома здравља "Стари град" је у Београду, Улица Симина бр. 27 . Општа акта Дома 
здравља усаглашена су са изменама и допунама Закона и других прописа донетих на основу 
Закона. Од стране Градске управе – Секретаријата за здравство града Београда добијена је  
сагласност на Статут Дома здравља " Стари град" којим је у складу са законом, утврђена 
делатност и унутрашња организација Дома здравља.  
 
II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДОМА ЗДРАВЉА 
Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, а у складу са 
Статутом Дома здравља „Стари град“, организациона структура је следећа: 
 

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: 
Риге од Фере 9, Топличин венац 29, Дубровачка 26, Венизелосова 1, Косте 
Стојановића 2, Влајковићева 23, Ординација ЕМС Kраљице Наталије бр 56 

2. Служба  за здравствену заштиту жена која у свом саставу има одељење за 
здравствену заштиту жена у оквиру кога је одсек за Саветовалиште за труднице и 
породиље 

3. Служба за здравствену заштиту деце  са Саветовалиштем за младе која је 
функционално организована на следећи начин: одељење за предшколску децу са 
одсеком за праћење развоја деце и одељењем за школску децу са одсеком 
Саветовалиште за младе  

4. Служба за дијагностику која  у свом саставу има одељење за лабараторијску 
дијагностику у Симиној 27 са одсеком са лабараторијску 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 хирургије, одељење социјалне медицине и заједничких 
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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 са одсеком за пловни и друмски саобраћај и 
одсеком за безбедност и здравље на раду и израду акта о процени ризика на 
радномместу и радној околини.  

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 
- 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. 
   

 
 
III КОРИСНИЦИ 
Дом здравља „Стари град“ је први у Србији по проценту регистрованих осигураника што 
би требало узети у обзир приликом планирања кадра од стране референтних институција.  
Према подацима Републичког фонда за здравствено осигурање   укупан број регистованих 
лица који има изјаву о изабраном лекару за новембар месец 2015. године je 87038 што 
износи 163.10 % у односу на број осигураника (53365). Ова разлика је настала  као 
последица тога што Дом здравља "Стари град" обезбеђује здравствену заштиту не само 
становницима општине Стари град већ и великом броју грађана са читаве територије 
Београда који су се определили за наше изабране лекаре.  
 
IV КАДРОВИ 
Са стањем на дан  31.12.2015. године у Дому здравља „Стари град“ радило је укупно 391 
запослених радника на неодређено време. Од тог  броја је 386  оних који се финансирају из 
средстава обавезног здравственог осигурања и то следеће структуре: 90  доктора медицине, 11 
доктора стоматологије, 3 фармацеута, 180  медицинских сестара, 13 стоматолоских сестара, 3 
зубна техничара, 6 здравствених сарадника, 27 немедицинских административних радника и 53 
техничка/помоћна радника. Број запослених на неодређено време који се финансирају из 
других средстава је 1  медицински сарадник- фармацеут, 1 спремачица и троје запослених у 
стоматолошкој служби.. На дан 31.12. 2015. као технолошки вишак је проглашено 45 
запослених од укупно 48 из Службе за стоматолошку здравствену заштиту, па тај број није 
ушао у укупан број запослених. Радни однос није прекинут за 1 доктора стоматологије,1 
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стоматолошку сестру и 1 стоматолошког техничара који су на дугом/породиљском боловању. 
По завршетку истог, радни однос ће се и за та 3 запослена прекинути.  
Запослени Дома здравља су на следећим специјализацијама:   неуропсихијатрија - 1, општа 
медицина – 3 , медицинска биохемија 1, и дечја превентивна стоматологија -1 специјализација. 
Оне се планирају на основу сагледавања динамике одлазака у пензију одговарајућих 
специјалиста  и норматива кадра за одређене здравствене делатности. План стручног 
усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома здравља „Стари 
град“ на основу предлога плана од стране Стручног савета наше установе усваја Управни 
одбор Дома здравља. Одлазак на континуирану медицинску  едукацију, конгресе, симпозијуме 
и друге стручне скупове, планира и прати Стручни савет Дома здравља .  
 
V РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА 
Радно време Дома здравља „Стари град“  је од 7,00  до 20,00 часова, а суботом, недељом и 
празником од 8,00 до 18,00 сати. У Дому здравља недељом и у дане државних и верских 
празника раде следеће службе у 2 смене: једна лекарска екипа у амбуланти и једна на терену за 
одрасло становништво, служба за здравствену заштиту деце и екипа за пружање интервенција 
(у амбуланти и на терену), док екипа кућног лечења и патронажа раде у једној смени. На 
одељењу опште стоматологије, Обилићев венац 30, пружају се хитне стоматолошке услуге и 
током ноћи. 
 
VI ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА 
Извршење плана рада Дома здравља ”Стари град“ је урађено на основу извештаја о 
фактурисаној реализацији за период јануар- новембар 2015.године добијеним од Републичког 
фонда за здравствено осигурање са пројекцијом за децембар месец исте године. Прослеђенo је 
Градском заводу за јавно здравље уз табеларни приказ (сет извештајно-планских табела) као и 
наративни извештај који садржи образложење за одступање извршења (испод 90 % и преко 
100%) од планираног броја прегледа,услуга и здравствено васпитног рада. 
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ  
На одељењу које пружа услуге у оквиру здравствене заштите предшколској популацији 
куративни прегледи (извршено 26322 - 91.9% од  планираног) и здравствено васпитни рад 
(остварено 1171 - 92.7 % од планираног) су реализовани у дозвољеном интервалу. План 
превентиве је  пребачен  (реализовано 100.8 % од планираног 12896) посебно у делу који се 
односи на превентивне прегледе деце  пред полазак у школу (197.8 %), jер се здравствена 
заштита предшколској деци не пружа само  онима са територије општине Стари град већ и из 
других општина  града Београда којa су имала право да се определe да им изабрани лекари  
буду педијатри нашег Дома здравља.У већем обиму су реализовани  и  превентивни прегледи 
деце пре упућивања у установе за колективни боравак (110.9%).  Разлог за то је оправдан јер 
због велике учесталости обољевања деце у вртићима што је и најчешћи узрок њиховог 
изостајања за свако одсуство детета дуже од 5 дана се мора  издати поновна потврда о 
здравственом стању како би дете могло да се несметано врати у установу предшколског типа. 
Превентивни систематски прегледи новоронђенчати и одојчати у првој години живота су  
остварени у односу на планирано са 68,4% из разлога што знатан број родитеља доводи бебе 
на систематске прегледе без здравствене књижице, тако да ови прегледи, иако су 
извршени, нису могли да се фактуришу. На основу наше евиденције, систематски преглед 
код новорођенчади са навршена  2  месеца живота обављен је код 470 деце, а фактурисано је  
175 (34,7%) прегледа, због тога што деца још нису имала своју здравствену књижицу. 
Напомињемо да је у извршењу плана рада учествовало 5 лекара који су  у наведеном 
периоду обавили укупно 39319 куративних и превентивних прегледа (94.7 % од 
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планираних 41531), што појединачно по доктору износи 7864 (нормирано је 6300). Према 
мерама извршења за овај обим посла оптималан број лекара  специјалиста педијатрије би 
требао да буде 6. 
 
РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ: У оквиру одсека за развојно саветовалиште план су 
остваривали 2 дефектолога и 1 психолог. Здравствено васпитне активности (1814-73.6% од 
планираних) и рад психолога и дефектолога (64,1 %)  су остварени испод  планираног због  
тога што је било проблема приликом фактурисања њихових услуга, па нису могли да прикажу 
свој рад у потпуности, али је проблем отклоњен. Напомињемо и то да један психолог као 
здравствени сарадник обухвата својим услугама не само децу предшколског и школског 
узраста већ и одраслу популацију. 
 . 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ: План рада превентивних прегледа  је 
извршен у мањем обиму (10417- 73,3% од планираног), као и здравствено васпитање (1865-
56.4%), док су куративни прегледи реализовани у траженом интервалу (24492 - 90%). Смањено 
извршење плана рада је настало због одласка  два педијатра у старосну пензију тако да уместо 
шест на овом одељењу сада ради четири лекара. Последица тога је била оптерећеност 
преосталих доктора већим бројем куративних прегледа нарочито до краја марта месеца и у 
последњем тромесечју 2015.године због учесталих респираторних бактеријских и вирусних 
инфекција.  Наводимо да су педијатри Дома здравља поред тога  били у обавези да обаве и 
систематске прегледе за укупно 12895 школске деце уписане у  11 основних и 12 средњих 
школа  школе на територији општине Стари град.  
У прилог томе  би истакли да су у периоду од 1.1.2015.год. – 31.12.2015.године  4 лекара 
укупно обавили 34 909 прегледа (84.3 % од 41417 планираних) што појединачно по лекару 
износи 8727. Ово указује на то да је у циљу смањене преоптерећености лекара и пружања 
адекватније здравствене заштите према мерама извршења (6300 прегледа по доктору) 
потребно да на овом одељењу ради 6 педијатара. 
 
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ: У Саветовалишту за младе  које ради прерасподелом кадра 
службе за здравствену заштиту школске деце промотивни превентивни рад са младима се 
одвија по моделу и препоруци Министарства здравља РС и обрађују се све теме везане за младе 
(МЗ, РЗ, ЗИЗ, ПАС, ХИВ, ИСХРАНА).Услуге психолога су извршене са 112.3% (планирано 
292, а реализовано 328) из разлога  повећаних потреба ове вулнерабилне популације за истим, 
нарочито у   у  адолесценцији – раздобљу подложном ризицима и авантуризму као и периоду 
најбржих и највећих промена .  План здравствено васпитног рада је остварен  у мањем обиму са 
75 % (обављено 845 од 1127 услуга), у оквиру њега план групног здравственоваспитног рада 
извршен је са 59.9% , a индивидуално здравствени 85.2 %. Ово је настало  из разлога што су 4 
специјалиста педијатрије одељења за школску децу радила и куративне прегледе у амбуланти и 
обављала  здравствено вспитни рад у овом Саветовалишту  за 12.895 деце  уписаних у 11 
основних и 12 средњих школа на територији Општине „Стари град“.   
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА: План куративних прегледa je остварен са 110.5 % 
(реализовано 17603 од 15927), а превентивни прегледи (19890 извршено од 15927 
планираних) су такође обављени  у већем обиму (124.9%). Нарочито је велики пребачај 
извршења плана у раду са трудницама (превентивни  прегледи трудница 157.1 као и и 
контролни прегледи трудница 193.3) из разлога што се велики број трудница које станују на 
другим општинама опредељују за праћење трудноће у нашем Дому здравља. План 
здравственоваспитног рада извршен је у мањем обиму (49.9%) због преоптерећености кадра, јер 
у оквиру Службе за здравствену заштиту жена ради и Саветовалиште за труднице које има 



6 
 

школу родитељства  као и одржавање вежби за психофизичку припрему трудница, па је због 
великог броја трудница ова услуга извршена са пребачајем од 153,6%.. Такође је на смањено 
извршење индивидуалног здравствено васпитног рада утицало недовољно извршење услуге 
Скрининг мамографија код жена добне групе од 50-69 година (извршена са 30.8 %.) због 
недостатка кадра у радилошкој дијагностици, а самим тим и услуге здравствено васпитног рада 
у Служби за здравствену заштиту жена.  
У реализацији плана рада је учествовало  6 доктора који су обавили укупно  37493 
прегледа што према мерама извршења указује да је за овај  обим посла  то и потребан - 
оптималан број лекара. 
 
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА:У овој служби 
куративни прегледи су реализовани у дозвољеном интервалу  са 92,2 % ( остварено 248985 од  
270134), док је здравствено васпитни рад извршен са 103.1% (обављено 10218 od 9908 
планираног). Превентивни прегледи су  остварени у мањем обиму (14108)  што износи 52.6 % 
од планираног (26809). Од то га су превентивни прегледи одраслих од 35 и више година 
реализовани са 83%, док су превентивни прегледи у животној доби од 19 до 34 године урађени 
у обиму од 36.5%. С обзиром да се ова категорија становништва најмање јавља на систематке 
прегледе и поред писмених позива и могућности да исте обаве и суботом то  је и разумљиво. 
Ова популација и када дође у контакт са изабраним лекаром не жели да узима упуте како би 
урадила лабораторијске анализе које су потребни за систематски преглед.Приликом различитих 
промотивних акција становници се позивају на систематске прегледе, а обавештење постоји 
истакнуто и на Сајту Дома здравља. Истичемо да је рачун Дома здравља Стари град блокиран 
од 15. децембра 2014. године и да је због недостатака лабораторијских реагенаса приоритет за 
упућивање на лабораторијску дијагностику био збрињавање деце, акутно оболелих и 
пацијената у оквиру припреме за хируршко лечење и упућивање на конзилијарне прегледе. 
Како су лабораторијске анализе  саставни део систематског прегледа и скрининга на шећерну 
болест, кардиоваскуларна обољења и карцином дебелог црева, скрининзи на рано откривање 
хроничних незаразних обољења су такође због недостатака лабораторијских реагенаса 
извршени у мањем обиму (рано откривање кардиоваскуларног ризика 22,7 %, рано откривање 
шећерне болести 25.2%, рано откривање карцинома дебелог црева 22,7 %). Једино је у већој 
мери реализован скрининг на депресију који не захтева лабораторијску дијагностику (82.6 %). 
Почетком октобра отворено је Саветовалиште за дијабет те очекујемо да ће се скрининг на рано 
откривање дијабета 2 урадити у већем обиму у наредном периоду. 
Због одласка 2 лекара у старосну пензију и 2 лекара која су била на боловањима велика је 
оптерећеност преосталих доктора куративним прегледима, а пошто и број опредељених 
корисника за лечење стално расте и то има за последицу мање  извршење превентивних услуга  
у односу на планирано. Наводимо и то да 5 лекара из ове службе један дан у недељи пружа 
услуге на одељењу  ултразвучне дијагностике тако да тим данима не могу прегледати пацијенте 
којима су изабрани лекари. 
 
ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ : Здравствено васпитне активности 
су реализоване у мањем обиму (индивидуално здравствено васпитни рад 12,7% , групни 52.8%). 
Смањено извршење плана рада настало је због дужег боловања у трајању од 6 месеци 
одговорне сестре Превентивног центра. 

ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖА: Од планираних посета новоронђечету и породиљи 
извршено је 61.8% , посете породицама реализоване су у обиму од 56.7, а здравствено васпитни 
рад са 88.4 %. На овом одељењу ради 6 патронажних сестара (што је за 4 мање од нормираног 
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кадра, али је у првом  тромесечју радило само 3 што је и резултирало мањим извршењем плана 
рада.  

KУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ: Прегледи су  извршени у 
обиму од 76 % од 12522 планираних због смањења кадра, пошто је један лекар отишао на 
специјализацију.Укупно је урађено 9511 прегледа, тј 1585 прегледа по лекару и 21.966 
дијагностичко терапијских услуга. Број прегледаних различитих пацијената је 820, а  од тога 
број пацијената на палијативном збрињавању је 140.  
На основу мерa извршења годишњи број прегледа у Кућном лечењу по лекару је 1230, па 
се јасно види да је за овај обим посла потребно 8 лекара, а у реализацији плана за 2015. 
годину је учествовало 6. 
  
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА: Због блокаде буџетског рачуна Дома здравља 
рационално су се користиле лабораторијске услуге, смањено је упућивање у лабораторију, у 
једном периоду примали су се само хитни случајеви, а због недостатка лабораторијског 
материјала (реагенаса) дошло је до редукције многих лабораторијских анализа. Ово је 
оправдано имало за последицу мање извршење плана рада тако да укупне реализоване услуге 
износе 324439, односно  72% од  450401 планираних. Од тога су опште хематолошке анализе 
у крви остварене са 77.8. %, биохемијске анализе у крви 32.1%, биохемијске анализе у серуму 
73.9 %, биохемијске анализе у урину 52.8%, биохемијске анализе у фецесу 49,7%). Оваква 
реализација плана у потпуности се уклопила са финансијским средствима која су по Уговору са 
РФЗО-ом опредељена Дому здравља за ту намену.  

РЕНТГЕН И ЕХО ДИЈАГНОСТИКА:У ренген дијагностици укупно je извршенo 14534 
услугa што је  у односу на планирано 89 % (16324). Много мање извршење (34.8%) у односу на 
очекивано је услугe скриниг на рано откривање рака дојке (мамографија) јер је један 
ренген техничар био на дужем боловању, а техничар који иначе ради мамографију је био 
ангажован и на пружању других радиолошких услуга. Одлуком Министарства здравља одобрен 
је пријем једног рендген техничара који је почео са радом од 1. јуна 2015. године. Након три 
месеца пробног рада, приликом кога је обучена и за мамографска снимања, од 1. септембра је 
примљена у стални радни однос, што је повећало број мамографских прегледа у  односу на 
шестомесечно извршење за 27.8 %.У реализацији плана је учествовало 2 лекара који су 
извршили 14534 прегледа што по лекару износи 7267. На   основу мера извршења 
оптималан број лекара за овај обим посла би требао да буде 3. 
На ултразвуцној дијагностици остварено је укупно 15632 прегледа,односно 105.4 % у односу 
на планираних 14825. 
 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА СЛУЖБА  
На одељењу физикалне медицине и рехабилитације превентивa je реализованa у обиму од 
88.5% (370 прегледа ) у односу на планирано (418).Велики пребачај у делу који се односи на 
прегледе мале деце у четвртој години живота по потреби и упуту педијатра (142.7 %) je настао  
из разлога што се ова врста прегледа обавља  не само пред упис у школу, већ и предшколској и 
школској деци у циљу превенције поремећаја локомоторног система. Извршено je 12393 
куративних прегледа што je у нешто мањем обиму (87,6 % од планираних 14155) и настало je  
из разлога дужих боловања два лекара. Мање извршење физиотерапеутских услуга (85.6 %) 
настало је због блокаде рачуна тако да из оправданих разлога нисмо могли да извршимо 
поправку или замену Биоптрон лампе која није радила целе 2015 године што је мање за 15.000 
услуга годишње. 
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На одељењу интерне медицине план рада је  реализован са 98.8% (остварено 15663 од укупно 
планираних 15857)  и поред тога што је један интерниста био на дужем боловању. 

На одељењу офталмологије укупни прегледи су реализовани са 104.4 %, а  због потреба 
наших корисника за куративним офталмолошким прегледима (обављено 12503 oд 11386 )  у 
овом делу је дошло до пребачаја плана у односу на очекивано извршење (109.8 %). Два 
лекара по потреби одлазе у медицину рада тако да је због преоптерећености превентива 
реализована са 51.3 % (остварено 590, планирано 1151). 

На одељењу оториноларингологије укупно извршење плана рада  је 126.4 % , у оквиру тога     
превентивни прегледи су обављени са  97.3% (319 oд 328 планираних). Куративa je што се и 
очекивало због повећаних потреба како млађе тако и старије популације за овом врстом 
прегледа  остваренa  са 127 .1% (релизовано 16237 од 12772 очекиваних). 

На одељењу неуропсихијатрије мање извршење плана рада 70.7 % ( урађено 4296 прегледа од 
6074) је настало због тога што је један неуропсихијатар отишао у старосну пензију, а преосталa 
2 специјалиста недељно одлазе и на више дана у медицину рада где су неопходни чланови тима 
за процену радне способности и издавање лекарских уверења. . 
 
У оквиру одсека хирургије остварено је 2540 прегледа, 100% у односу на очекивано извршење 
и  поред тога што је   специјалиста  хирургије  отишао  крајем 2015.године у старосну пензију.  
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА  
У делу који се односи на специфичну здравствену заштиту радника радило je 5 специјалиста 
медицине рада и 3 специјалиста у оквиру специјалистичке службе медицине рада (један 
специјалиста офталмологије, 1 оториноларингологије и 1 интерне медицине), 1 психолог, 1 
социјални радник и 10 медицинских сестара. Од 2010. године се не ради план рада за ову 
делатност, јер се пружене услуге на фактуришу РФЗО-у. Дом здравља „Стари град“ поседује 
лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду (број решења 164-02-00056/2006-
01) издате од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Сходно томе 
ради се Акт о процени ризика на радном месту и радној околини.  
 
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: Укупан план куративних и превентивних 
прегледа је пребачен и износи 102.6 % (остварено  6665) кao и услуга којих је реализовано  
23167, односно 101.3 % у односу на очекиванo. Од тога  су куративне услуге извршене у нешто 
већем обиму (103.5). У оквиру њих због повећане потребе наших корисника ургетне услуге су 
извршене са 113 %, а из истих разлога и услуга давање анестезије (174.6%). Разумљиво је што 
су услуге ортодонтске терапије oбављене значајно више у односу на планирано (372.6%) због 
тога што у Дому здравља ради један специјалиста ортодонције, а план је рађен према извршењу 
из претходне године када смо имали проблема са уговарањем ортодонта иако је велики 
проценат наше најоосетљивије популације којима је пружање ове услуге потребно 
 
VII ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНЕ - ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
У свим службама и одељењима спроводи се здравствено васпитни рад по утврђеној 
методологији. Поред индивидуалних и групних услуга спроводе се и здравствено промотивне 
активности како би подигли свест и знање наших корисника о могућностима превенције 
хроничних обољења. Координатор здравствено васпитног рада у сарадњи Патронажном 
службом, Саветовалиштем за младе али и свим осталим службама Дома и локалном заједницом 
обележава бројним манифестацијама превентивне дане на основу календара здравља. Са 
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спровођење наведених активности ангажован је велики број здравствених радника Дома 
здравља (организациони састанци, израда флајера – лифлета, прављење изложби, давање 
здравствених савета на штандовима и сл.). Наводимо неке од активности: 
 
 31. јануар -  Национални дан без дуванског дима, 

 Обележавање Европске недеље превенције рака грлића материце  у периоду од 25.до 
31.јануара  

 Март месец борбе против рака, 

 7. април - Светски  дан здравља,  

  Обележавање манифестације  “Јевремова - улица  сусрета” 

  Обележавање XXV недеље здравља уста и зуба 18. до 24. маја  

 31. мај - Светски дан без дуванског дима. 

 29.септембар - Светски дан срца  

 16. октобар - Светски дан хране  

 10.октобар -Светски дан менталног здрављa 

 1. Децембар - Светски дан борбе против СИДE 

 Обележавање Националног дана борбе против рака дојке - 20 .март  

 Обележавање кампање „Заштитимо се од грипа“ 

 

VIII АКРЕДИТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА 

Крајем децембра 2012. године добили смо Решење о додели сертификата о акредитацији за 
период од 7 година. Настављамо и даље да радимо и поред добијеног највишег 
акредитацијског статуса на континуираном унапређењу квалитета рада коришћењем 
расположивих ресурса на најефикаснији могући начин, а у циљу унапређења здравља наших 
корисника. 

Примедбе и предлоге које смо добили у акредитацијском извештају користили смо за израду 
Интегрисаног Плана за унапређење квалитета рада. Сваке године се припремамо за редовну- 
контролну посету када представљамо рад на одржавању високо достигнутих стандарда током 
акредитацијског процеса. 
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IX ЗАКЉУЧАК 

За 2015. годину је планирано укупно 520.097 прегледа, а извршено 479.402 (92,2%), што 
значи да је Дом здравља „Стари град“ успешно реализовао план рада иако се број опредељених 
корисника из године у годину повећава, а кадар смањује. У току 2015.године  број здравствених 
радника се смањио за 60. Резултат оваквог тренда је додатно оптерећење здравствених радника, 
који пружаjу знатно више здравствених услуга у односу на мере извршења које је прописало 
Министарство здравља на основу Правилника о  ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гл.РС“, бр. 
43/06). У току је и спровођење Програма рационализације вишка запослених у немедицинским 
службама Дома здравља, где је предвиђено раскидање радног односа са 38 немедицинских 
радника. 
 
Истичемо да  блокада буџетског рачуна која је од 15. децембра 2014 године настала из 
разлога принудне наплате средстава за плате „тржишних“  стоматолога и даље траје, али 
да смо континуирано без обзира на новонастали проблем уз велико ангажовање 
руководства и свих запослених наставили са радом како би потребе наших пацијената 
биле задовољене и како не би значајно угрозили пружање здравствених услуга и 
адекватне здравствене помоћи нашим осигураницима што уједно и представља основну 
делатност Дома здравља „Стари град“.  
 

 
 
 

                                   ДИРЕКТОРКА ДОМА ЗДРАВЉА                                                                                                                                                        
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