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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. 

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.  
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Анекс 2: Процентуална заступљеност оцена 
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