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Сажетак. Обрађени су подаци из из-
вештаја о раду здравствених установа у Ср-
бији, без КиМ, за 2008. годину са циљем да 
се, на основу израчунатих показатеља о пок-
ривености становништва здравственим и дру-
гим радницима и болничким постељама за 
краткотрајну хоспитализацију на секундарном 
и терцијарном нивоу, а у односу на опредеље-
на финансијска средства из јавних прихода, 
утврди у којој мери примењена методологија 
планирања и финансирања здравствене заш-
тите у оквиру обавезног здравственог осигу-
рања доприноси уједначавању услова за ко-
ришћење здравствених услуга и који све фак-
тори утичу на ефикасност рада здравствених 
установа.

Примењена је методологија компаративне 
анализе унутар сродних делатности и уста-
нова, по територијалном принципу (општине, 
окрузи) и по нивоима здравствене делатности.

Резултати анализе указују да је постигнут 
високи ниво избалансираног пословања Репу-
бличког завода за здравствено осигурање и 
финансирања и пословања здравствених уста-
нова. Указано је, међутим, на неједнакост и 
у погледу кадровске обезбеђености и постељ-
не капацитете становништва округа на при-
марном и секундарном нивоу здравствене де-
латости, на разлике у износу дозначених сред-
става по становнику округа.
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Stru~ni i nau~ni radovi

Interaction of Occupational Hazards and  
Workers’ Health Protection
I. Mikov, MD, PhD; V. Vasovic, MD, PhD; N. Torbica, MD, MSc  

Summary. Data from reports about work in 
health institutions in Serbia without Kosovo and 
Metohia for 2008. are processed, with the aim 
to, on the basis of calculated signs about cover-
ing of population with health and other person-
nel and hospital beds for short hospitalization 
on secondary and tertiary level, in relation with 
financial means from public incomes, to establish 
in which extent applied methodology for planning 
and financing of health care as part of  obliged 
health insurance contributes equalization of con-
ditions for health services utilization, and which 
factors influence on efficiency of health institu-
tions’ work.

Methodology of comparative analysis within 
related activities and institutions was applied, on 
territorial principle (municipalities, districts), and 
on levels of health activities.

The results of the analysis show that high 
level of  equilibred management of  Republic 
Institute for Health Insurance is reached, as well 
as financing and management of health institu-
tions. However, the results point out on unequal-
ity in trained personnel and number of hospital 
beds for district population on primary and sec-
ondary level of health service, and on differ-
ences in amount of  means per district inhabit-
ant.

Bed capacities in common hospitals were used 
with average fillness of 66%, and in University 
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Постељни капацитети општих болница ко-
ришћени су са просечном попуњеношћу од 66 
одсто, а болничких установа у универзитет-
ским центрима са 77 одсто дана у години.

У закључку је истакнута потреба да се 
побољша и унапреди квалитет планирања и 
препоручено да институти и заводи за јавно 
здравље обрате већу пажњу на валидност и 
квалитет података и да, осим анализирања 
појединачних планова и извештаја, сагледавају 
укупно стање у овој области на подручју за 
које су основани.

Kључне речи: здравствена установа, пла-
нирање, финансирање, евалуација.

Увод

Планирање	 рада	 и	 финансирање	 делат-
ности	 здравствених	 установа	 у	 Републи-
ци	 Србији	 уређено	 је	 одговарајућим	

упутством	 Института	 за	 јавно	 здравље	 Србије	
„Др	 Милан	 Јовановић	 Батут“	 и	 Првилником	 о	
условима,	 критеријумима	 и	 мерилима	 за	 закљу-
чивање	 уговора	 са	 даваоцима	 здравствених	 ус-
луга	 и	 за	 утврђивање	 накнаде	 за	 њихов	 рад	 у	
2008.	 години.	 Наведеним	 Правилником,	 поред	
осталих	 питања,	 утврђена	 је	 обавеза	 здравстве-
них	 установа	 да	 филијалама	 Републичког	 заво-
да	 за	 здравствено	 осигурање	 (РЗЗО)	 доставе	
понуду	 у	 облику	 планова	 рада.

Планови	 рада	 здравствених	 установа	 и	 из-
вештји	 о	 реализацији	 планираних	 активности	
у	 2008.	 години,	 који	 су	 предмет	 ове	 анализе,	
рађени	 су	 по	 упутству	 и	 уз	 коришћење	 план-
ско-извештајних	 табела.	 На	 њихов	 садржај,	
мишљење	 су	 дали	 институти	 и	 заводи	 за	 јав-
но	 здравље	 и	 Комора	 здравствених	 установа	
Србије,	 а	 коначну	 оцену	 о	 њиховој	 усаглаше-
ности	 са	 предрачуном,	 односно	 коначним	 об-
рачуном	 припадајућих	 средстава,	 у	 надлеж-
ности	 су	 филијала	 РЗЗО.

Циљ

Наш	 прилаз	 анализи	 изабраних	 података	 из	
извештаја	 здравствених	 установа	 подразумевао	
је	 израчунавање	 показатеља	 чије	 се	 вредности	

могу	 довести	 у	 везу	 са	 стандардима,	 нормама	 и	
другим	 критеријумима	 из	 одговарајућих	 план-
ских	 докумената	 и	 прописа,	 који	 истовремено	
омогућавају	 поређења	 по	 установама	 које	 оба-
вљају	 исту	 делатност,	 по	 сродним	 дисциплинама,	
територијама	 (општина,	 округ),	 у	 односу	 на	 ста-
новништво	 које	 гравитира	 тим	 установама,	 као	
и	 у	 односу	 на	 опредељена	 средства	 за	 финан-
сирање	 делатности	 здравствених	 установа.

Материјал и метод рада

У	 раду	 су	 коришћени	 одабрани	 подаци	 из	
извештаја	 о	 раду	 здравствених	 установа	 (не	
свих),	 подаци	 о	 становништву	 из	 званичних	
извештаја	 Републичког	 завода	 за	 информатику	
(процене	 за	 2007.	 годину),	 а	 подаци	 о	 броју	
уговорених	 радника	 и	 дозначеним	 средствима	
из	 одговарајућих	 извештаја	 РЗЗО.

Покривеност	 становништва	 округа	 болнич-
ким	 постељама	 и	 коришћење	 болничке	 заштите	
на	 секундарном	 нивоу	 приказана	 је	 бројем	 по-
стеља	 (укупно	 и	 по	 дисциплинама)	 и	 бројем	
пријема	 на	 болнички	 третман	 (хоспитализације)	
на	 1.000	 становника	 округа.	 У	 Београду,	 Јуж-
нобачком,	 Нишавском	 и	 Шумадијском	 округу	
стопе	 су	 израчунате	 из	 броја	 пријема,	 а	 број	
коришћених	 постеља	 и	 стопа	 обезбеђености	
постељама	 стновништва	 наведених	 подручја	 из	
остварених	 дана	 боравка	 од	 стране	 локалног	
становништва,	 узимајући	 у	 обзир	 просечну	 за-
узетост	 (попуњеност)	 болничких	 постеља.

hospitals with 77 % days in year. 
In conclusion the need for improvement and 

promotion of the quality of planning is empha-
sized, and it is recommanded that Institutes for 
Public Health pay bigger attention on validity 
and quality of data and, beside analysing of  
particular plannes and reports, to evaluate the 
whole situation in the area for which they are 
established.

Key words: health institution, planning, fi-
nancing, evaluation.
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Резултати 

Обрађивачи	 су	 се	 определили	 да	 у	 овом	
документу	 презентују	 само	 неке	 резултате	
анализе	 извештаја	 о	 раду	 у	 2008.	 години,	 и	
то	 за	 установе	 које	 обављају	 делатност	 на	
примарном	 нивоу	 и	 за	 установе	 секундарног	
и	 терцијарног	 нивоа	 које	 се,	 у	 делу	 стацио-
нарне	 делатности,	 баве	 краткотрајном	 хоспи-
тализацијом.	 Овакав	 избор	 је	 условљен	 немо-
гућношћу	 да	 се	 додатно	 обраде	 врло	 обимни	
извештаји	 здравствених	 установа	 и	 због	 тога	
што	 наведене	 установе	 пружају	 највећи	 и	
најразноврснији	 део	 здравствених	 услуга	 ста-
новништву	 и	 ангажују	 више	 од	 80	 одсто	 фи-
нансијских	 и	 хуманих	 ресурса	 система	 здрав-
ствене	 заштите	 који	 се	 финансира	 из	 јавних	
прихода.

1. Здравствена делатност на 
примарном и секундарном нивоу

У	 току	 2008.	 године	 функционисао	 је	 зна-
чајан	 број	 здравствених	 центар	 у	 чијем	 саста-
ву	 су	 били	 један	 или	 више	 домова	 здравља,	
те	 комплетно	 сагледвање	 њихове	 делатности	
за	 примарни,	 односно	 секундарни	 ниво	 није	
било	 могуће.

Здравствену делатност на примарном ни-
воу	 обављали	 су	 домови	 здравља	 као	 правна	
лица	 и	 као	 организационе	 јединице	 здравстве-
них	 центара,	 као	 и	 заводи	 за:	 хитну	 медицин-
ску	 помоћ,	 здравствену	 заштиту	 радника,	 ге-
ронтологију	 и	 кућно	 лечење,	 здравствену	 заш-
титу	 студената,	 пнеумофизиологију	 и	 дермато-
венерологију.

Обезбеђеност	 кадровима	 на	 примарном	 ни-
воу	 приказана	 је	 сумарним	 бројем	 уговорених	
радника	 свих	 профила	 на	 10.000	 становника	
на	 нивоу	 округа,	 чему	 је	 претходила	 обрада	
стања	 по	 општинама	 (табела 1).

Изузимајући	 Косово	 и	Метохију,	 овај	 пара-
метар	 показује	 значајне	 разлике	 између	 већих	
просторних	 целина	 као	 што	 су:

 • шест	округа	у	Војводини	43	до	48	уговорених	
радника	на	10.000	становника

 • петнаест	округа	централног	дела	Србије	44	до	
67,	и

 • четири	универзитетска	центра	51	до	68.

Покривеност	 кадровима	 на	 секундарном 
нивоу	 у	 21	 округу,	 са	 припадајућим	 општим	
болницама	 и	 специјалним	 болницама	 за	 крат-
котрајну	 хоспитализацију,	 представљена	 је	 на	
исти	 начин	 као	 и	 на	 примарном	 нивоу	 (бројем	
уговорених	 радника	 на	 10.000	 становника	 ок-
руга).

Изузимајући	 Сремски	 округ	 са	 малим	 по-
стељним	 капацитетима,	 у	 осталих	 пет	 округа	
Војводине	 покривеност	 запосленима	 у	 прилич-
ној	 мери	 је	 уједначена	 (52	 до	 65	 на	 10.000	
становника).

У	 централном	 делу	 Србије	 разлике	 у	 броју	
запослених	 у	 стационарним	 установама	 у	 од-
носу	 на	 број	 становника	 у	 окрузима	 врло	 су	
изражене	 (од	 40	 до	 110	 на	 10.000	 становника),	
што	 је	 првенствено	 повезано	 са	 бројем	 бол-
ница	 и	 болничких	 постеља	 (табела 1)

Из	 расположивих	 података	 о	 дозначеним	
средствима	 РЗЗО,	 по	 коначном	 обрачуну	 за	
2008.,	 израчунат	 је	 износ	 трошкова	 делатности	
здравствених	 установа	 примарног	 и	 секундар-
ног	 нивоа	 у	 односу	 на	 број	 становника	 у	 ок-
рузима,	 изузев	 Јужнобачког,	 Нишавског	 и	Шу-
мадијског	 округа	 и	 града	 Београда,	 где	 су	
трошкови	 исказани	 само	 за	 примарни	 ниво.

Не	 улазећи	 дубље	 у	 разматрање	 резултата	
ове	 обраде,	 важно	 је	 указати	 на	 чињеницу	 да	
су	 трошкови	 примарног	 и	 секундарног	 нивоа	
здравствене	 делатности,	 исказани	 у	 динарима	
по	 становнику,	 прилично	 већи	 у	 окрузима	 са	
постељним	 капацитетима	 знатно	 већим	 од	 сто-
пе	 предвиђене	 Уредбом	 о	 плану	 мреже	 (око	
3,2	 на	 1000	 становника).	 Овде	 као	 да	 се	 по-
тврђује	 неписано	 правило	 да	 већа	 понуда	 ге-
нерише	 интензивније	 коришћење,	 те	 је	 и	 сто-
па	 пријема	 на	 болнички	 третман	 у	 овим	 ок-
рузима	 за	 25	 и	 више	 индексних	 поена	 већа	 од	
већине	 других	 округа.

Хитна медицинска помоћ  
на примарном нивоу

Иако	 и	 друге	 здравствене	 установе	 учес-
твују	 у	 пружању	 хитне	 медицинске	 помоћи,	
а	 на	 примарном	 нивоу	 првенствено	 се	 мисли	
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на	 домове	 здравља,	 овом	 приликом	 се	 даје	
врло	 кратак	 осврт	 на	 уговорени	 број	 радни-
ка	 и	 структуру	 прихода	 завода	 за	 хитну	 по-
моћ.

У	 четири	 завода	 за	 хитну	 медицинску	 по-
моћ	 РЗЗО	 је	 финансирао	 1390	 уговорених	 рад-
ника	 (67	 на	 100.000	 становника	 подручја	 за	
које	 је	 основан).	 Пажњу	 привалаче	 велике	 раз-

лике	 у	 броју	 уговорених	 радника	 у	 четири	
универзитетска	 центра	 од	 54	 до	 118	 на	 100.000	
становника.	 Оправдање	 за	 различит	 ниво	 кад-
ровске	 обезбеђености	 може	 бити	 у	 разликама	
у	 густини	 насељености,	 али	 само	 до	 одређеног	
нивоа.

У	 финансирању	 рада	 завода	 за	 хитну	 ме-
дицинску	 помоћ	 (првенствено	 текућих	 трош-

Округ
Број уговорених радника на  

10.000 становника
Средства РЗЗО по становнику  

у динарима

Примарна Секундарна Укупно Примарна* Секундрна Укупно

1 2 3 4 9.000 10.000 11
Севернобачки 43 65 108 4.509 7.347 11.856
Средњебанатски 45 62 107 4.635 6.783 11.418
Севернобанатски 48 57 105 5.992 11.514
Јужнобанатски 46 52 98 5.399 10.706
Западно-бачки 54 57 111 5.154 12.185
Јужнобачки 60 5.306
Сремски 46 28 73 5.038 7.605
Мачвански 52 54 106 5.028 11.100
Колубарски 44 65 106 4.110 11.460
Подунавски 46 65 111 4.894 11.542
Браничевски 65 55 120 5.605 12.544
Шумадијски 55 4.099
Поморавски 54 82 136 5.713 14.360
Борски 52 110 164 6.133 16.466
Зајечарски 48 93 141 6.861 14.603
Златиборски 64 63 127 13.171
Моравички 50 59 109 11.898
Рашки 47 55 102 6.133 10.862
Расински 55 40 95 5.389 10.269
Нишавски 68 6.902
Топлички 67 61 128 6.147 13.348
Пиротски 63 62 125 7.966 13.780
Јабланички 53 55 108 5.429 6.343 11.773
Пчињски 54 48 102 6.196 11.473
Град Београд 51 5.277

Табела 1. Упоредни подаци о обезбеђености становништва бројем запослених и болничким постељама на 
примарном и секундарном нивоу и о средствима РЗЗО за ове намене у 2008. години

* Трошкови на примарном нивоу рачунати у односу на становништво општина који нису у саставу здравстве-
них центара
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кова),	 са	 преко	 90	 посто	 учествује	 РЗЗО,	 (око	
пет	 и	 по	 посто	 је	 из	 донација	 и	 око	 четири	
посто	 су	 остали	 приходи).	 Ради	 реалнијег	
поређења,	 средства	 РЗЗО	 исказана	 су	 по	 ста-

новнику	 и	 у	 просеку	 су	 износила	 706	 дина-
ра,	 односно	 у	 распону	 од	 563	 до	 1353,	 што	
приближно	 одговара	 разликама	 у	 броју	 уго-
ворених	 радника.	 (табела 2).

ГГГГГГГГ2: ГГГГГГГГ ГГГГ ГГ ГГГГaГГГ Г ГГГГГГГГГГ ГГГГ ГГ 
ГГГГГГГГГГ ГГГГГГ ГГГГГГ Г 2008. ГГГГГГ
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Графикон 1. Број уговорених радника по окрузима на примарном и секундарном нивоу у 2008. години (стопа 
на 10.000 становника округа).
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Графикон 2. Средства РЗЗО за примарни и секундарни ниво.
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Истицање	 у	 први	 план	 ова	 два	 питања,	 пре-
ма	 нашем	 мишљењу,	 важно	 је	 због	 потребе	
уједначавања	 услова	 и	 могућности	 за	 све	 грађа-
не	 у	 погледу	 коришћења	 услуга	 хитне	 меди-
цинске	 помоћи,	 али	 и	 због	 потребе	 да	 се	 по-
степено	 остварује	 принцип	 што	 правичније	
расподеле	 средстава	 за	 ове	 намене.

Требало	 би	 размотрити	 могућност	 да	 се	
иста	 делатност	 домова	 здравља	 финансира	
сразмерно	 броју	 становника.

2. Делатност болница  
на секундарном нивоу

Статистичком	 обрадом	 (табела 3)	 обух-
ваћено	 је	 37	 општих	 болница	 и	 три	 специјал-
не	 болнице	 за	 краткотрајну	 хоспитализацију	
у	 21	 округу	 са	 укупно	 15.098	 постеља,	
477.847	 хоспитализованих	 лица	 и	 са	 3,646.511	
дана	 хоспитализације.	 Одговарајући	 показа-
тељи	 рачунати	 су	 на	 4,626.200	 становника	
колико	 их	 је,	 према	 процени,	 живело	 у	 овим	
окрузима.	 (опште	 и	 специјалне	 болнице	 на	
подручју	 Београда,	 Јужнобачког,	 Нишавског	 и	
Шумадијског	 округа	 обрађене	 су	 заједно	 са	
установама	 терцијарног	 нивоа,	 како	 би	 њихо-
во	 коришћење,	 од	 стране	 локалног	 и	 осталог	
становништва,	 било	 обрађено	 на	 једном	
месту).

Стопе	 обезбеђености	 постељама,	 стопе	 хос-
питализација	 (пријема)	 и	 волумен	 хоспитали-
зација	 (број	 дана	 боравка	 на	 1.000	 становника)	
рачунате	 су	 на	 укупан	 постељни	 фонд	 у	 ок-
рузима.	 Предмет	 даље	 расправе	 могу	 бити	

питања	 оправданости	 постојања	 разлика	 у	 по-
стељним	 капацитетима	 по	 окрузима	 (који	 сти-
мулишу	 веће	 коришћшење	 а,	 следствено	 томе,	
и	 веће	 трошкове).

Просечна	 дужина	 боравка	 хоспитализованих	
генерално	 не	 одступа	 од	 очекиване.	 У	 поједи-
ним	 случајевима	 може	 се	 поставити	 питање	
односа	 између	 високе	 стопе	 обезбеђености	 по-
стељама,	 релативно	 кратке	 дужине	 боравка	 и	
високе	 стопе	 хоспитализација.	 Изгледа	 као	 да	
нешто	 није	 у	 реду	 са	 начином	 евидентирања	
података.

Просечна	 заузетост	 постељних	 капацитета	
на	 секундарном	 нивоу	 је	 ниска	 и	 креће	 се	 из-
међу	 60	 и	 70	 процената.	 Реална	 оцена	 вред-
ности	 овог	 показатеља	 укључује	 и	 друге	 ин-
дикаторе,	 а	 првенствено	 просечну	 дужину	
хоспитализације.

Повећањем	 попуњености	 болничких	 по-
стеља,	 уз	 исту	 просечну	 дужину	 боравка,	
омогућило	 би	 довођење	 броја	 постеља	 на	
општимални,	 стандардима	 утврђени	 ниво,	 што	
би	 омогућило	 значајно	 побољшање	 простор-
них	 услова	 у	 стационарним	 установама	 и	
евентуалну	 пренамену	 дела	 постељних	 капа-
цитета.

На	 овом	 нивоу	 обраде,	 која	 се	 односи	 на	
све	 делатности	 болничких	 установа,	 није	 мо-
гуће	 говорити	 о	 потребама	 и	 могућностима	
за	 унутрашњим	 преструктуирањем	 постељних	
капацитета	 и	 за	 њихово	 прилагођавање	 акту-
елним	 потребама	 становништва.	 То	 се,	 такође,	
односи	 и	 на	 формирање	 општималних	 бол-
ничких	 јединица	 (одељења)	 унутар	 сродних	
интернистичких	 и	 хируршких	 дисциплина	 са	

Табела 2. Кадровска обезбеђеност и извори финансирања Завода за хитну медицинску помоћ у 2008. години

Завод
за ХМП

Уговорени радници
Укупни  

приход у 
000 динара

РЗЗО Други извори у 000 динара

Укупно На 100.000 
становника

Износ
у 000  

динара

Динара
по

становнику
Буџет Донација Остало

Нови Сад 231 70 256.032 221.579 676 21.688 12.765

Београд 705 54 826.657 734.393 563 300 58.952 33.012

Крагујевац 154 88 161.466 153.605 880 4.829 3.032

Ниш 300 118 362.044 345.092 1.353 2.684 14.268

Укупно 1.390 67 1.606.199 1.454.669 706 300 88.153 63.077
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Ред.
број

Опште и 
специјалне  

болнице

Постеље Коришћење Просек Број 
пријема
по по-
стељи

На 1000  
становника

Број На 1000  
становника Пријеми Дани  

боравка
Дужина 
боравка

Заузетост 
у % Пријема Дана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Суботица 670 3,44 23531 152044 6,5 62,2 35 120,9 781
2. Зрењанин 760 3,84 20582 201328 9,8 72,6 27 104,2 1019
3. Кикинда 290 3,37 6338 62323 9,8 58,9 22 87,9 841
4. Сента 240 7472 69868 9,3 79,8 31
5. Панчево 660 3,10 19145 135140 7,1 56,1 29 87,7 645
6. Вршац 290 7713 62235 8,1 58,8 27
7. Сомбор 732 3,64 18373 209497 11,4 78,4 25 91,4 1042
8. Сремска 

Митровица 513 1,55 22180 96966 4,4 51,8 43 66,8 292
А.П. ВОЈВОДИНА 4155 2,99 125334 989401 7,9 59,2 31 90,3 713

9. Шабац 686 3,62 16954 123157 7,3 49,2 25 95,3 781
10. Лозница 461 13248 124411 9,4 73,9 29 957
11. Ваљево 652 3,54 20790 176158 8,5 74 32 113,0
12. Смедерево 399 3,39 9769 84980 8,7 58,3 24 86,7 812
13. Смед.  Пал. 300 8079 82281 10,2 75,1 27
14. Пожаревац 530 3,44 15272 122415 8 63,3 29 99,8 792
15. Петровац 138 4094 31198 7,6 61,9 30
16. Ћуприја 469 16822 135859 8,1 79,4 36
17. Јагодина 270 4,15 11352 80122 7,1 81,3 42 161,8 1184
18. Параћин 171 7423 44462 6 71,2 43
19. Бор 310 5,02 7853 70310 8,9 62,1 25 169,1 1238
20. Мајданпек 50 1704 12605 7,4 69,1 34
21. Кладово 135 4336 40495 9,3 82,2 32
22. Неготнн 190 9183 45566 5 65,7 48
23. Зајечар 430 4,97 15556 98590 6,3 62,8 36 178,3 1133
24. Књажевац 120 4185 26837 6,4 61,5 35
25. Ужице 870 3,81 26709 211693 7,9 66,7 31 118,2 938
26. Пријепоље 170 4822 40060 8,3 64,6 28
27. Прибој 110 4183 31678 7,6 78,9 38
28. Чачак 529 3,1 19590 124552 6,4 64,5 37 119,2 785
29. Горњи 

Милановац 150 6464 47036 7,3 85,9 43
30. Краљево* 620 3,16 19842 156315 7,9 69,1 32 118,0 778
31. Нови Пазар 320 15300 75261 4,9 64,4 48
32. Крушевац 595 2,39 21158 141376 6,7 65,1 36 85,0 568
33. Прокупље 353 3,64 9802 82648 8,4 64,1 28 101,0 851
34. Пирот 332 3,36 9875 77784 7,9 64,2 30 100,0 788
35. Лесковац 795 3,43 27506 193028 7 66,5 35 118,7 833
36. Врање 543 3,44 14105 110458 7,8 55,7 26 90,1 769
37. Сурдулица* 245 6537 65775 10,1 73,5 27

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 10943 3,54 352513 2657110 7,5 66,5 32 114,0 859
У  К  У  П  Н  О 15098 3,37 477847 3646511 7,6 66,2 32 106,6 814

Табела 3. Капацитети и показатељи коришћења постеља општих и специјалних болница за краткотрајну хос-
питализацију у 2008. години

* Укључени капацитети и коришћење специјалних болница за плућне болести у Зрењанину и Сурдулици и за  
интерне болести у Врњачкој бањи.
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могућношћу	 флексибилног	 коришћења	 бол-
ничких	 постеља	 и	 рационално	 и	 ефикасно	
коришћење	 радног	 времена	 запослених,	 наро-
чито	 особља	 на	 нези	 болесника.

Ова	 питања	 су	 од	 посебног	 значаја	 због	 све	
раширеније	 праксе	 да	 се	 на	 секундарном	 ни-
воу	 здравствене	 делатности	 школују	 ускоспе-

цијализовани	 кадрови	 и	 формирају	 болничке	
микро	 јединице,	 што	 битно	 одступа	 од	 при-
ниципа	 организационе	 и	 економске	 одрживо-
сти	 општих	 болница,	 које	 су,	 у	 суштини,	 стуб	
болничке	 здравствене	 заштите.

У	 извештајима	 болничких	 установа	 врло	
детаљно	 су	 обрађене	 различите	 услуге	 за	

Графикон 3. Број постеља општих и специјалних болница за краткотрајну хоспитализацију у 2008. години (сто-
па на 1.000 становника).

Број постеља на  
1.000 становника

ОКРУГ

Графикон 4. Број пријема у болница за краткотрајну хоспитализацију у 2008. години (стопа на 1.000 становника).
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хоспитализоване	 пацијенте.	 Из	 тог	 обиља	
података	 о	 дијагностичким	 и	 терапијским	
услугама,	 овде	 су	 издвојени	 специјалистич-
ки	 прегледи	 за	 хоспитализоване	 пацијенте	
(тзв.	 интерне	 консултације).	 То	 се	 сматра	
врло	 значајном	 активношћу	 сваке	 болнице,	
јер	 доприноси	 квалитету	 болничке	 заштите.	
Добијени	 резултати	 обраде	 ових	 података	
изазивају	 велику	 недоумицу	 у	 смислу	 реал-
ности	 приказаних	 података.	 Мало	 је	 веро-
ватно	 да	 је	 број	 интерних	 консултација	 јед-
нак	 или	 већи	 од	 броја	 хоспитализованих,	
како	 је	 наведено	 у	 великом	 броју	 извештаја.	
Мањи	 број	 установа	 је	 у	 извештајима	 навео	
мање	 од	 50	 консултација	 на	 100	 хоспитали-
зованих.

Поликлиничка делатност  
општих болница

Под	 овим	 појмом,	 у	 духу	 члана	 19.	 Уред-
бе	 о	 плану	 мреже	 здравствених	 установа,	
подразумевају	 се	 бројне	 активности	 као	 што	
су:	 специјалистички	 прегледи	 (тзв.	 спољне	
консултације)	 и	 пратеће	 медицинске	 процеду-
ре;	 лабораторијске,	 радиолошке,	 ендоскопске,	
ултразвучне	 и	 друге	 врсте	 дијагностика;	 де-
латност	 у	 оквиру	 дневних	 болница	 и,	 посеб-
но,	 пријем	 и	 збрињавање	 ургентних	 стања,	
тријажа	 и	 дијагностичка	 обрада	 при	 пријему	
на	 болнички	 третман.	 Све	 ове	 делатности	 су	
у	 извештајима	 и	 плановима	 детаљно	 предста-
вљене,	 али	 врло	 често	 без	 могућности	 да	 се	
обраде	 на	 адекватан	 начин,	 у	 духу	 овог	 при-
каза.

Округ Специјалистички 
прегледи

Амбулантне 
услуге

Број .услуга 
на преглед

Број пре-
гледа по 

становнику

Број  
интернистичких 
консултација на 

100 хоспитализац.
Севернобачки 265.443 149.871 0,56 1,36 56
Средњебанатски 288.671 819.323 2,84 1,46 19
Севернобанатски 175.614   39.484 2,23 1,12
Јужнобанатски 379.105 260.149 0,69 1,24 60
Западнобачки 218.761 132.321 0,6 1,09 75
Сремски 254.380 594.316 2,34 0,77    8
Мачвански 409.865   49.681 0,12 1,29   79
Колубарски 252.500   63.900 0,25 1,37 143
Подунавски 324.666 453.630 1,4 1,58   80
Браничевски 180.374   76.574 0,42 0,93   97
Поморавски 505.141   1,760.161 3,48 2,3
Борски 322.054 451.685 1,4 2,36   99
Зајечарски 288.940 281.122 0,97 2,61   66
Златиборски 313.813 218.335 0,68 1,04 100
Моравички 413.787 184.429 0,45 1,89   77
Рашки 465.608 617.128 1,33 1,56   35
Расински 217.192 123.099 1,57 0,87   45
Топлички 152.788 121.478 0,8 1,57 134
Пиротски 128.273 108.540 0,85 1,30 127
Јабланички 367.376 112.981 0,31 1,58 148
Пчињски 260.677 244.992 0,94 1,14   48

Табела 4. Поликлиничка делатност и интерне консултације на секундарном нивоу
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Р.
бр. Здравствене установе

Постеље Коришћење Просек

Број Пријеми Дани боравка Дужина  
боравка

Заузетост 
у %

Пријема по по-
стељи

0 1 2 3 4 5 6 7
Београд

1. Клинички центар Србије 3.316 90.397 932.922 10,3 77,1 27
2. КБЦ „Бежанијска коса“ 357 13.534 107.718 8,0 82,0 38
3. КБЦ „Др Д. Мишовић“ 546 11.207 90.298 8,1 45,3 21
4. КБЦ Звездара 786 26.398 208.413 7,9 72,6 34
5. КБЦ Земун 620 15.239 123.473 8,1 54,6 25
6. Војномедицинска академија 500 15.729 153.380 9,7 84,0 31
7. Институт за КВБ „Дедиње“ 200 10.083 63.162 6,3 86,5 50
8. Институт за онкологогију и радиологију 362 11.821 124.141 9,7 94,0 33
9. Институт за ортопедску хирургију „Бањица“ 520 9.465 184.611 19,7 97,3 18

10. Институт за реуматологију 142 2.914 37.850 13,0 73,0 21
11. Институт за ментално здравље 120 1.076 35.808 33,3 81,8 9
12. Институт за заштиту здр. мајке и деце „В. Чупић“ 360 14.747 98.864 6,5 75,2 41
13. Универзитетска дечја клиника 298 13.120 93.322 6,9 85,8 44
14. Гинеколошко акушерска клиника ‘’Нар. фронт’’ 330 17.147 91.983 5,4 76,4 52
15. Институт за неонатологију 160 851 42.759 50,2 73,2 5
16. Клиника за неурол. и псих. за децу и омладину 45 638 12.175 19,1 74,1 14
17. Специјална болница „Свети Сава“ 250 6.500 74.700 11,5 81,9 26
18. Спец. бол. “Др Лаза К. Лазаревић” за ак. псих. 180 1.490 47.836 32,1 72,8 8
19. Спец. болница за болести зависности 65 1.220 16.865 13,8 71,1 19
20. Спец. болница за интерне болести „Младеновац“ 127 4.000 36.183 9,0 78,1 32
21. Спец.болница за ендемску нефропатију 25 879 8.790 10,0 96,3 35
22 Клиника за рехабилитацију „Зотовић‘‘ 290 2.016 98.695 49,0 93,2 7

23. Спец. болн. за раз. неурол. и цер. пар. 110 236 30.992 131,3 77,2 2
24. Спец. болн. за ортопедску протетику 180 496 49.384 99,6 77,3 3
25. Завод за психофиз. порем. и говор. патологију 30 602 7.576 12,6 69,2 20

Свега 1-25 9.919 271.805 2.771.900 10,2 76,6 28
Нови Сад

1. Клинички центар Војводине 1.370 40.918 367.064 9,0 73,4 30
2. Институт за здрав. заштиту деце и омладине 350 14.970 85.962 5,7 67,3 43
3. Институт за КВБ Сремска Каменица 225 7.091 73.293 10,3 89,2 32
4. Институт за онкологију Војводине 239 9.083 68.527 7,5 78,5 38
5. Институт за плућне болести Војводине 314 6.264 85.767 13,7 74,8 20
6. Специјална болница за реуматске болести 70 1.075 25.898 24,1 101,4 15
7. Општа болница Врбас 200 8.386 75.306 9,0 103,2 37

Свега 1-7 2.768 87.787 781.817 8,9 77,4 31
Ниш

1. Клинички центар 1.465 58.299 420.603 7,2 78,7 40
2. Институт „Нишка Бања“ (кард., реум., ортоп.) 120 2.890 29.310 10,1 66,9 24
3. Општа болница Алексинац 135 4.747 38.010 8,4 77,1 34

Свега 1-3 1.720 65.936 487.923 7,4 77,2 38

Крагујевац
1. Клинички центар 1.140 52.706 313.484 5,9 75,3 46
2. Општа болница Аранђеловац 142 5.667 30.434 5,4 58,7 40

Свега 1-2 1.282 58.373 343.918 5,9 73,5 46
У К У П Н О 15.689 483.901 4.384.558 9,1 76,6 31

Табела 5. Капацитети и покразатељи коришћења постеља здравствених установа за кратокотрајну хоспитали-
зацију у Београду, Јужнобачком, Нишавском и Шумадијском округу у 2008. години
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Као	 пример	 који	 може	 указати	 на	 недо-
вољну	 прецизност	 у	 планирању	 и	 извешта-
вању	 и	 на	 одсуство	 регулативе,	 обрађени	 су	
подаци	 о	 специјалистичким	 прегледима,	 и	
амбулантним	 услугама	 (чији	 садржај	 није	
прецизно	 дефинисан).	 Једини	 показатељ	 по-
моћу	 кога	 се	 може	 анализирати	 поликлинич-
ка	 делатност	 јесте	 успостављање	 релације	
пружених	 услуга	 са	 бројем	 потенцијалних	
корисника,	 односно	 поређење	 међусобно	 по-
везаних	 услуга.	 У	 конкретном	 случају	 је	 број	
регистрованих	 специјалистичких	 прегледа,	
који	 су	 обављени	 у	 општим	 болницама	 ок-
руга,	 прерачунат	 на	 број	 становника	 сваког	
округа,	 а	 број	 амбулантних	 услуга	 стављен	
у	 однос	 према	 броју	 прегледа.	 Резултат	 так-
вог	 приказа	 показује	 да	 је	 у	 осам	 округа	
обављено	 просечно	 један	 (плус-минус	 25%)	
преглед	 по	 становнику;	 у	 шест	 округа	 око	
1,5,	 а	 у	 седам	 округа	 два	 и	 више.	 Број	 ам-
булантних	 услуга	 по	 једној	 посети	 код	 ле-
кара	 (специјалистичком	 прегледу)	 креће	 се	 у	
широком	 распону	 од	 0,12	 до	 3,4	 по	 окрузи-
ма,	 а	 у	 појединим	 болницама	 и	 до	 седам	
услуга	 у	 оквиру	 једне	 посете	 –	 контакта	 са	
лекаром	 (табела 4).

Поред	 6.185.028	 специјалистичких	 прегледа	
за	 амбулантне	 пацијенте	 у	 општим	 болницама,	
у	 домовима	 здравља	 наведених	 округа	 обавље-
но	 је	 око	 2,8	 милиона	 специјалистичких	 пре-
гледа.	 Према	 наведеним	 подацима,	 сваки	 ста-
новник	 је	 скоро	 два	 пута	 контактирао	 лекара	
специјалисту	 –	 консултанта	 његовог	 изабраног	
доктора.	 Око	 30	 посто	 специјалистичких	 пре-
гледа	 обављено	 је	 на	 примарном	 нивоу.

3. Делатност здравствених установа  
на терцијарном нивоу

У	 Београду,	 Јужнобачком,	 Нишавском	 и	
Шумадијском	 округу	 краткотрајном	 хоспита-
лизацијом	 се	 бави	 37	 стационарних	 установа	
које	 су,	 према	 извештајима,	 располагале	 са	
15.689	 болничких	 постеља.	 У	 њима	 је	 у	 2008.	
години	 хоспитализовано	 483.900	 лица	 и	
остварено	 4,384.558	 дана	 хоспитализације.

Две	 трећине	 ових	 установа	 (24)	 јесу	 ус-
танове	 терцијарног	 нивоа	 и	 то:	 четири	 кли-

ничка	 центра,	 Војномедицинска	 академија,	
12	 института,	 три	 клинике	 и	 четири	 клинич-
ко-болничка	 центра.	 Осталих	 13	 установа	
(осам	 специјалних	 и	 три	 опште	 болнице	 и	
један	 завод)	 су	 установе	 секундарног	 нивоа	
(табела 5).

У	 поређењу	 са	 показатељима	 коришћења	
општих	 болница,	 постељни	 капацитети	 у	 уни-
верзитетским	 центрима	 користе	 се	 са	 знатно	
већом	 стопом	 просечне	 попуњености	 (између	
70	 и	 85	 посто),	 а	 у	 појединачним	 случајевима	
и	 са	 заузетошћу	 већом	 од	 90	 процената.

Детаљнијом	 обрадом	 клиничких	 установа	
по	 субспецијалистичким	 дисциплинама	 уоче-
не	 су	 значајне	 разлике	 између	 установа,	 а	 у	
оквиру	 исте	 делатности,	 у	 погледу	 дужине	
болничког	 третмана,	 броја	 пријема	 по	 по-
стељи	 и	 хоспитализованих	 лица	 по	 лекару	
специјалисти.	 Нарочито	 је	 значајно	 указати	
на	 нелогичност	 која	 произилази	 из	 таквог	
приказивања	 стручног	 рада:	 врло	 кратка	 про-
сечна	 дужина	 хоспитализације,	 не	 велики	
проценат	 заузетости	 постеља	 и,	 следствено	
томе,	 значајно	 већи	 број	 хоспитализованих	
лица	 по	 постељи	 и	 по	 лекару,	 а,	 као	 кона-
чан,	 опет	 неочекивани	 резултат	 –	 знатно	
већа	 стопа	 хоспитализација	 (број	 пријема	 на	
1.000	 становника)	 од	 стране	 локалног	 стано-
вништва	 са	 подручја	 Нишавског	 и	 Шума-
дијског	 округа,	 у	 односу	 на	 Јужнобачки	 ок-
руг	 и	 град	 Београд.

Сличне	 појаве	 забележене	 су	 и	 у	 поједи-
ним	 организационим	 јединицама	 неких	
здравствених	 установа	 у	 Београду.	 Једино	
објашњење,	 које	 би	 могло	 да	 „оправда“	 на-
ведена	 одступања	 од	 очекиваног	 стања,	 нађе-
но	 је	 у	 пракси	 приказивања	 рада	 дневних	
болница	 заједно	 са	 редовним	 стационарним	
лечењем.

Као	 илустрацију	 разлика	 у	 просечној	 дужи-
ни	 боравка	 наводимо	 примере	 у	 области	 кар-
диологије	 (просек	 7,0;	 минимум	 4,1;	 максимум	
9,2),	 гастроентерологије	 (8,6;	 3,3;	 14,7),	 ендок-
ринологије	 (11,4;	 4,1;	 17,4),	 кардиоваскуларне	
хирургије	 (8,3;	 6,3;	 16,8),	 абдоминалне	 хирур-
гије	 (8,1;	 4,3;	 10,5)	 и	 ортопедије	 са	 траумато-
логијом	 (14,2;	 6,3;	 19,5).
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Структура корисника према месту 
становања 

Локално становништво

Од	 469.735	 хоспитализованих	 особа	 у	
2008.	 години	 у	 стационарним	 установама	 за	
краткотрајну	 хоспитализацију	 универзитетских	
центара,	 343.496	 су	 осигурана	 лица	 матичних	
филијала	 (табела 6).	 Због	 разлика	 у	 просеч-
ној	 дужини	 боравка	 (8,5	 за	 локално	 станов-
ништво	 и	 10,5	 дана	 за	 остале	 кориснике),	
осигурана	 лица	 матичних	 филијала	 Београда,	
Јужнобачког,	 Нишавског	 и	 Шумадијског	 ок-
руга	 користила	 су	 мањи	 проценат	 болничких	
постеља	 (66.7%)	 него	 што	 је	 учешће	 хоспи-
тализованих	 лица	 (73,1%),	 односно	 10.465	 од	
15.689	 стандардних	 болничких	 постеља,	 или	
3,61	 на	 1.000	 становника	 ових	 подручја.	 Ра-
није	 наведена	 сумња	 у	 веродостојност	 неких	
од	 обрађених	 података,	 на	 основу	 којих	 је	
добијена	 ниска	 просечна	 дужина	 лечења,	 са-
да	 се	 показује	 као	 мало	 вероватна	 висока	
стопа	 пријема	 на	 болнички	 третман	 у	 Нишав-
ском	 округу	 (122,9	 на	 1.000	 становника)	 и	
још	 већа	 у	 Шумадијском	 округу	 (175,1	 на	
1.000	 становника)	 –	 у	 поређењу	 са	 истим	 па-
раметрима	 који	 се	 односе	 на	 Јужнобачки	 ок-
руг	 и	 Београд.

Било	 која	 поређења	 која	 се	 односе	 на	 	 бол-
ничку	 заштиту	 становништва	 и	 осигураних	
лица	 Београда,	 Јужнобачког,	 Нишавског	 и	Шу-
мадијског	 округа,	 у	 погледу	 обезбеђености	 по-

стељама,	 учесталости	 и	 обиму	 хоспитализација	
(стопа	 пријема	 и	 број	 дана	 боравка	 на	 1.000	
становника),	 у	 односу	 на	 становништво	 оста-
лих	 округа	 (21,	 када	 се	 изузме	 КиМ),	 морају	
узети	 у	 обзир	 чињеницу	 да	 становништво	 че-
тири	 наведена	 подручја	 има	 на	 располагању	
врло	 ограничене	 капацитете	 секундарног	 нивоа	
поликлиничке	 и	 стационарне	 делатности,	 те	 да	
добијени	 параметри	 укључују	 стационарно	
збрињавање	 и	 лечење	 секундарног	 и	 терцијар-
ног	 нивоа,	 дакле,	 укупну	 краткотрајну	 хоспи-
тализацију.

Остали корисници

Из	 података	 о	 броју	 пријема	 (126.239)	 и	
остварених	 дана	 хоспитализација	 (1,327.524)	
становника	 који	 живе	 изван	 седишта	 установа	
терцијарног	 нивоа	 (око	 4479.400),	 израчунато	
је	 да	 су	 они	 свакодневно	 користили	 5.224	
(33,3%)	 постеља	 за	 краткотрајну	 хоспитализа-
цију	 у	 здравственим	 установама	 Београда,	 Но-
вог	 Сада,	 Ниша	 и	 Крагујевца,	 са	 28,2	 пријема	
годишње	 и	 са	 296	 болесничких	 дана	 на	 1.000	
становника	 из	 тзв.	 унутрашњости.

Када	 се	 подаци	 из	 претходног	 става	 доведу	
у	 везу	 са	 подацима	 о	 болничкој	 делатности	
општих	 и	 специјалних	 болница	 у	 21	 округу	
(табела 3),	 може	 се	 закључити	 да	 је	 станов-
ништво	 ових	 подручја	 имало	 на	 располагању	
20.322	 постеље	 (4,54	 на	 1.000	 становника),	 и	
остварило	 604.086	 пријема	 на	 болнички	

Град - Ок-
руг

Број пријема Дани боравка
Болесничке постеље

Свега

Коришћене за осигурана лица  
матичне филијале

Свега
Матична 
филијала

%
Свега

Матична 
филијала

%
Број %

На 1000 становника

Постеље Пријеми Дани

Београд 262.247 69,1 2.673.326 64,9 9.919 6.200 62,5 3,85 109,6 1078
Јужнобачки 85.034 73,7 759.463 72,4 2.768 1.942 70,2 3,22 103,8 911
Нишавски 64.736 74,9 480.847 72,2 1.720 1.223 71,1 3,10 122,9 1220
Шумадијски 57.718 88,7 342.040 86,1 1.282 1.100 85,3 3,76 175,1 1008
Укупно: 469.735 73,1 4.255.676 68,6 15.689 10.465 66,7 3,61 118,4 1009

Табела 6. Учешће осигураних лица филијала РЗЗО Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца у коришћењу по-
стеља здравствених установа за краткорочну хоспитализацију у наведеним местима у 2008. години

Извор: Извештај здравствених установа о раду у 2008. години
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третман	 (134,8	 на	 1.000	 становника).	 Више	 од	
петине	 пријема	 (20,9%)	 и	 26,7%	 дана	 хоспи-
тализација	 остварено	 је	 установама	 терцијар-
ног	 нивоа.

С	 обзиром	 да	 је	 од	 наведених	 126.239	 па-
цијената	 из	 унутрашњости	 у	 здравственим	 ус-
тановама	 Београда	 хоспитализовано	 преко	 64	
посто	 	 (81.085),	 додатном	 обрадом	 је	 утврђено	
да	 је	 62.902	 (77,6%)	 хоспитализованих	 у	 Бео-
граду	 упућено	 са	 подручја	 12	 округа	 у	 којима	
живи	 2,962.700	 становника.	 Повезујући	 ове	
податке	 (табела 8)	 са	 подацима	 о	 раду	 опш-
тих	 и	 специјалних	 болница	 за	 краткотрајну	
хоспитализацију	 (табела 3)	 закључено	 је	 да,	
са	 становницима	 Београда,	 здравствене	 услуге	
терцијарног	 и	 секундарног	 нивоа	 користи	 пре-
ко	 4,5	 милиона	 становника	 Србије.

Бројни	 су	 закључци	 и	 питања	 која	 би	 се	
могла	 поставити	 у	 вези	 са	 упућивањем	 пације-
ната	 на	 терцијарни	 ниво.	 Теоријски	 гледано,	
око	 15	 посто	 хоспитализација	 захтева	 тај	 ниво	
заштите.	 Из	 података	 који	 су	 презентовани	 у	
табели 7,	 од	 377.672	 епизода	 болничког	 ле-

чења,	 62.902	 (16,6%)	 реализовано	 је	 у	 болнич-
ким	 установама	 Београда.	 И	 овде	 је	 највећи	
проценат	 упућивања	 из	 Јужнобанатског	
(22,5%),	 Сремског	 (28,2%)	 и	 Подунавског	 ок-
руга	 (26,5%).	 Изузимајући	 Сремски	 округ,	 са	
скромним	 постељним	 капацитетима,	 станов-
ништво	 осталих	 округа	 је	 оптимално	 покри-
вено	 болничким	 постељама.

4. Институти и заводи за јавно здравље

Значајан	 део	 активности	 института	 и	 заво-
да	 за	 јавно	 здравље	 односи	 се	 на	 планирање	
здравствене	 заштите,	 рада	 и	 развоја	 здрав-
ствених	 установа,	 праћење	 реализације	 пла-
нова	 рада	 здравствених	 установа,	 информати-
ку	 и	 биостатистику,	 превенцију	 и	 контролу	
заразних	 и	 масовних	 незаразних	 болести,	
заштиту	 животне	 средине,	 микробиолошку	
дијагностику	 и	 др.	

Резултати	 рада	 ових	 институција	 предста-
вљају	 стручну,	 аналитичко-документациону	 и	

Округ
Опште и специјалне  

болницеу округу

Хоспитализације у 
здравственим уста-
новама Београда

На 1000 становника округа

Пријеми Коришћене постеље

Постеље Пријеми Дани  
боравка Пријеми Дани  

боравка Округ Београд Укупно Округ Београд Укупно

Јужнобанатски 950 26.858 197.375 7.721 86.967 87,7 25,2 112,9 3,10 1,01 4,11

Сремски 513 22.180 96.966 8.734 92.932 66,8 26,3 93,1 1,55 1,00 2,55

Мачвански 1.147 31.349 247.568 6.738 80.691 98,9 21,3 120,2 3,62 0,91 4,53

Колубарски 652 20.790 176.158 3.091 38.466 113,0 16,8 129,8 3,54 0,75 4,29

Подунавски 699 17.848 167.261 6.428 81.193 86,7 31,2 117,9 3,39 1,41 4,80

Браничевски 668 19.366 153.613 4.339 50.260 99,8 22,4 122,2 3,44 0,93 4,37

Поморавски 910 35.597 260.443 3.798 45.921 161,8 17,3 179,1 4,14 1,31 5,45

Борски 685 22.714 159.480 2.964 37.129 166,5 21,7 188,2 5,02 0,97 5,99

Златиборски 1.150 35.714 283.431 5.084 59.664 118,2 16,8 135,0 3,81 0,71 4,52

Моравски 679 26.054 171.588 4.317 51.022 119,2 19,7 138,9 3,11 0,83 3,94

Рашки 940 35.142 231.576 5.649 67.182 118,0 19,0 137,0 3,16 0,81 3,97

Расински 595 21.158 141.376 4.039 51.435 85,0 16,2 101,2 2,39 0,74 3,13

Укупно: 9.588 314.770 2.286.835 62.902 742.862 106,2 21,2 127,2 3,24 0,90 4,14

Табела 7. Упоредни подаци и показатељи обезбеђености болничким постељама за акутна стања и обољења 
становништва изабраних округа и коришћење болничке заштите у окрузима и у стационарним установама Бе-
ограда у 2008. години
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информациону	 основу	 за	 обављање	 бројних	
послова	 здравствених,	 социјалних	 и	 других	
установа,	 а	 посебно	 Министарства	 здравља,	
РЗЗО	 и	 других	 државних	 органа	 и	 организа-
ција.

С	 обзиром	 да	 институти	 и	 заводи	 за	 јавно	
здравље	 заузимају	 значајно	 место	 у	 систему	
здравствене	 заштите,	 јавља	 се	 потреба	 да	 се	
резултати	 њиховог	 рада	 стално	 преиспитују	 и	
адекватно	 валоризују.

Овом	 приликом	 се	 задржавамо	 на	 упоред-
ним	 подацима	 о	 броју	 запослених	 и	 о	 финан-
сирању	 њихове	 делатности	 (табела 8; графи-
кон 5).

Делатност,	 број	 и	 квалификациона	 структу-
ра	 запослених	 и	 организациона	шема	 утврђена	
је	 Законом	 и	 одговарајућим	 подзаконским	 ак-

тима.	 Није,	 међутим,	 ближе	 дефинисано	 који	
су	 капацитети	 ових	 установа,	 почев	 од	 броја	
запослених,	 неопходни	 за	 обављање	 делат-
ности	 од	 општег	 интереса	 које	 би	 се	 финан-
сирале	 из	 буџета,	 односно	 на	 терет	 средстава	
РЗЗО,	 евентуално	 и	 из	 средстава	 локалне	
заједнице.	 То	 је	 један	 од	 разлога	 значајаних	
разлика	 у	 износу	 средстава	 са	 којима	 Репу-
блички	 завод	 за	 здравствено	 осигурање	 и	
буџет	 Републике	 Србије	 учествују	 у	 финанси-
рању	 института	 и	 завода	 за	 јавно	 здравље.	
Други	 значајан	 улазни	 елемент	 могао	 би	 да	
буде	 број	 здравствених	 установа	 чију	 делат-
ност	 прате	 институти	 и	 заводи,	 укључујући	
свакако	 сложеност	 и	 обим	 стручних	 послова	
и	 број	 запослених	 у	 тим	 установама.	 Овде	 се	
првенствено	 мисли	 на	 Београд,	 Јужнобачки	 и	

Табела 8. Кадровска обезбеђеност и приходи института и завода за јавно здравље у 2008. години

Институт/завод Број запослених на 
100.000 становника

Извори прихода  по становнику у динарима
Укупно Буџет РЗЗО Остали

Суботица 82 955 120 150 685
Зрењанин 39 519 97 121 301
Кикинда 41 511 147 81 283
Панчево 35 651 139 43 469
Сомбор 40 442 85 104 253
Нови Сад 43 619 367 135 117
Срем. Митровица 27 350 90 84 176
Шабац 34 342 86 75 181
Ваљево 40 357 161 29 167
Пожаревац 25 325 84 61 180
Крагујевац 41 510 96 153 261
Ћуприја 35 468 96 91 281
Зајечар 50 490 122 120 248
Ужице 34 398 102 117 179
Чачак 43 529 100 108 321
Краљево 35 419 82 106 231
Крушевац 36 409 91 117 201
Ниш 47 488 100 149 239
Пирот 51 459 135 165 159
Лесковац 48 499 88 120 291
Врање 60 493 105 99 289
Београд 25 456 66 71 319
Укупно*: 40 529 137 111 281

* У приходе у РС укључена и средства Института за јавно здравље Србије
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Нишавски	 округ,	 при	 чему	 се,	 по	 врло	 ниском	
учешћу	 средстава	 буџета	 и	 РЗЗО	 издваја	 Град-
ски	 завод	 за	 јавно	 здравље	 Београд,	 који,	 ис-
товремено	 има	 најмањи	 број	 запослених	 у	
односу	 на	 број	 становника,	 а	 прати	 рад	 једне	
четвртине	 здравства	 Србије.

Број	 запослених	 у	 институтима	 и	 заводи-
ма	 за	 јавно	 здравље	 на	 100.000	 становника	
подручја	 за	 које	 су	 основани,	 а	 у	 Институту	
за	 јавно	 здравље	 Србије	 „Др	 Милан	 Јовано-
вић	 Батут“	 на	 1,000.000	 становника,	 креће	
се	 од	 25	 (Пожаревац	 и	 Београд)	 до	 82	 (Су-
ботица).

5. Планирање, извештавање и евалуација

У	 овом	 делу	 елабората	 даје	 се	 кратак	 осврт	
на	 праксу	 планирања,	 првенствено	 израду	 пла-
нова	 рада	 здравствених	 установа,	 процесе	
усаглашавања,	 извештавања,	 оцењивања	 (пла-
нова	 и	 резултата	 спроведених	 активности)	 и	
све	 то	 у	 	 контексту	 регулисања	 уговорних	 од-
носа	 са	 Републичким	 заводом	 за	 здравствено	
осигурање,	 односно	 његовим	 филијалама,	 о	
финансирању	 здравствене	 заштите	 у	 оквиру	
обавезног	 здравственог	 осигурања.

Стручну	 основу	 за	 наведене	 планске	 актив-
ности	 представља	 План	 здравствене	 заштите	
из	 обавезног	 осигурања	 у	 Републици	 Србији	
и	 Упутство	 за	 израду	 планова	 рада	 здравстве-
них	 услуга.	 Ове	 документе	 као	 и	 Правилник	
о	 условима,	 критеријумима	 и	 мерилима	 за	
закључивање	 уговора	 са	 даваоцима	 здравстве-
них	 услуга	 и	 за	 утврђивање	 накнаде	 за	 њихов	
рад	 за	 сваку	 пословну	 годину	 доноси	 Управни	
одбор	 РЗЗО.

Радећи	 на	 обради	 и	 анализи	 података	 из	
извештаја	 здравствених	 установа	 о	 раду	 у	
2008.	 годину,	 и	 на	 основу	 увида	 у	 садржаје	
планова	 за	 2009.	 годину,	 који	 су	 достављени	
Комори	 здравствених	 установа,	 закључили	 смо	
да	 би	 ваљало	 озбиљно	 размотрити	 целокупну	
проблематику	 везану	 за	 планирање	 мера	 здрав-
ствене	 заштите	 у	 оквиру	 обавезног	 здравстве-
ног	 осигурања,	 планирање	 и	 планове	 здрав-
ствених	 установа	 са	 становишта	 садржаја	 и	
обима	 планираних	 активности	 у	 односу	 на	
процењене	 здравствене	 потребе	 становништва,	
могућности	 да	 се	 пружене	 здравствене	 услуге	
контролишу	 и	 стручно	 и	 финансијски	 вало-
ризују.

Институти	 и	 заводи	 за	 јавно	 здравље	 учес-
твују	 врло	 активно	 у	 изради	 планова,	 давању	

Графикон 5. Приходи института и завода за јавно здравље у 2008. години (у динарима по становнику).

Број пријема на  
1.000 становника округа
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мишљења	 на	 планове	 здравствених	 установа	 и	
на	 периодичне	 и	 годишње	 извештаје	 о	 извр-
шењу	 тих	 планова.

С	 обзиром	 да	 се	 планови	 рада	 припремају	
на	 основу	 података	 о	 извршеним	 услугама	 у	
претходној	 години,	 мишљења	 института	 и	 за-
вода	 за	 јавно	 здравље	 на	 планове	 и	 извештаје	
углавном	 се	 своде	 на	 израчунавање	 индекса	
(или	 процента)	 извршења	 и	 на	 коментаре	 до-
бијених	 вредности.	 Наводно,	 такво	 мишљење	
захтевају	 филијале	 РЗЗО.

У	 једном	 од	 аката	 РЗЗО	 наводи	 се	 да	 обим	
планираних	 здравствених	 услуга	 не	 може	 бити	
мањи	 од	 извршења	 у	 претходној	 години	 и	 да	
број	 уговорених	 радника	 у	 планској	 години	 не	
може	 бити	 већи	 од	 стања	 на	 крају	 претходне	
године.

И	 једно	 и	 друго	 ограничење	 има	 својих	
слабости.

Резултати	 наше	 обраде	 указују	 да	 до	 сада	
примењиване	 технологије	 планирања	 не	 допри-
носе	 смањењу	 разлика	 у	 ресурсима	 здравстве-
них	 установа	 (број	 запослених	 на	 примарном	
и	 секундарном	 нивоу	 у	 односу	 на	 број	 ста-
новника	 одговарајућег	 подручја;	 постељни	 ка-
пацитети	 на	 секундарном	 нивоу	 у	 односу	 на	
стандарде;	 обим	 коришћења	 болничких	 услуга	
у	 сразмери	 са	 већом	 понудом,	 а	 мање	 у	 од-
носу	 на	 процењене	 потребе;	 значајне	 разлике	
постоје	 и	 у	 кадровској	 обезбеђености	 устано-
ва	 терцијарног	 нивоа).	 Све	 ове	 констатације	
су	 садржане	 у	 аналитичко-документационим	
табелама	 и	 графичким	 приказима,	 од	 којих	 су	
неки	 овде	 приложени,	 а	 остали	 се	 налазе	 у	
стручној	 служби	 Коморе	 здравственмих	 уста-
нова	 Србије.

Планови	 и	 извештаји	 о	 раду	 здравствених	
установа	 су	 најчешће	 врло	 обимни	 документи,	
са	 огромним	 бројем	 података	 о	 услугама	 које	
је	 тешко	 контролисати	 за	 кога	 и	 зашто	 су	 пла-
ниране	 и	 извршене.	 Ово	 се	 првенствено	 одно-
си	 на	 лабораторијску	 и	 радиолошку	 дијаг-
ностику,	 у	 случајевима	 када	 нема	 података	 о	
броју	 пацијената	 и	 узорака;	 на	 број	 амбулант-
них	 услуга	 болничке	 установе	 који	 не	 корес-
пондира	 са	 бројем	 специјалистичких	 прегледа	
или	 бројем	 тзв.	 интерних	 консултација	 који	 је	
у	 несразмери	 са	 бројем	 хоспитализованих	 па-
цијената.	 С	 друге	 стране,	 на	 основу	 уговоре-

ног	 броја	 доктора	 медицине,	 без	 назнаке	 које	
су	 специјалности,	 није	 могуће	 анализирати	
пружене	 услуге	 у	 односу	 на	 мере	 извршења.

Наше	 је	 опште	 запажање	 да	 се	 у	 послови-
ма	 планирања	 не	 поштују	 нека	 од	 подзакон-
ских	 аката,	 почев	 од	 постељних	 капацитета	
утврђених	 Уредбом	 о	 плану	 мреже,	 структура	
постеља	 по	 интензитету	 неге	 (још	 прецизније,	
структура	 болесничких	 дана	 по	 интензитету	
неге),	 критеријуми	 за	 ефикаснију	 унутрашњу	
организацију	 и	 флексибилно	 коришћење	 бол-
ничких	 постеља,	 до	 мера	 извршења.

Усаглашавање	 планова	 рада	 са	 плановима	
здравствене	 заштите	 становништва	 није	 мо-
гуће,	 јер	 таквих	 докумената	 на	 нивоу	 округа,	
са	 часним	 изузецима,	 нема.	 Уместо	 тога,	 ин-
систира	 се	 на	 усклађивању	 новчане	 вредности	
планова	 са	 опредељеним	 средствима	 у	 финан-
сијском	 плану	 РЗЗО.	 Овом	 констатацијом	 се	
та	 пракса	 не	 доводи	 у	 питање.	 Она	 је,	 у	 по-
следњих	 неколико	 година,	 обезбедила	 избалан-
сирано	 пословање	 РЗЗО	 и	 највећег	 броја	
здравствених	 установа.

Чини	 се,	 међутим,	 да	 инструменте	 плани-
рања,	 почев	 од	 планских	 стандарда	 и	 упутста-
ва	 за	 њихову	 примену,	 треба	 свакако	 даље	 уса-
вршавати	 са	 циљем	 да	 планови	 здравствених	
установа	 постану	 права	 основа	 за	 уговарање	 и	
финансирање,	 не	 капацитета,	 већ	 мера	 здравс-
твене	 заштите	 усклађених	 са	 објективизираним,	
односно,	 процењеним	 здравственим	 потребама	
становништва	 и	 оправданим	 захтевима	 корисни-
ка	 здравствених	 услуга.

Из	 позиције	 партнера	 и	 учесника	 у	 делу	
активности	 везаних	 за	 планирање,	 уговарање	
и	 финансирање	 делатности	 здравствених	 уста-
нова,	 залажемо	 се	 да	 планске	 и	 извештајне	
табеле	 које	 се	 достављају	 Комори	 садрже	 ос-
новне	 податке	 о	 ресурсима,	 организационим	
јединицама	 на	 једнообразан	 начин	 приказаним	
за	 одређени	 профил	 здравствене	 установе,	 по-
стељним	 капацитетима	 и	 њиховом	 коришћењу,	
о	 здравственим	 услугама	 приказаним	 на	 начин	
који	 омогућава	 брзу	 обраду	 и	 израчунавање	
показатеља	 који	 ће	 се	 моћи	 повезати	 са	 ре-
зултатима	 пословања	 и	 оцењивати	 ефикасност	
рада	 здравствених	 установа,	 чланица	 Коморе.
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Констатације и оцене

У	 овом	 елаборату,	 у	 складу	 са	 кадровским	
и	 другим	 могућностима,	 у	 Стручној	 служби	
Коморе	 здравствених	 установа	 извршен	 је	 увид	
у	 садржај	 извештаја	 о	 извршењу	 планова	 рада	
здравствених	 установа	 у	 2008.	 години	 и	 у	
мишљења	 института	 и	 завода	 за	 јавно	 здравље	
о	 тим	 извештајима.

На	 основу	 обраде	 неких	 података	 из	
приспелих	 и	 врло	 обимних	 извештаја,	 као	 и	
на	 основу	 података	 о	 броју	 уговорених	 радни-
ка	 чију	 је	 делатност	 на	 реализацији	 здравстве-
них	 планова	 финансирао	 Републички	 завод	 за	
здравствено	 осигурање	 (РЗЗО),	 сачињене	 су	
следеће	 констатације и	 оцене:

1. Здравствена делатност на 
примарном нивоу

Анализиран	 је	 ниво	 кадровске	 обезбеђе-
ности	 преко	 броја	 уговорених	 радника,	 пове-
зано	 са	 бројем	 становника	 у	 општинама	 и	
окрузима	 и	 са	 износом	 финансијских	 средста-
ва	 која	 су	 од	 стране	 филијала	 РЗЗО	 дозначена	
домовима	 здравља	 и	 одговарајућим	 заводима	
за	 покриће	 трошкова	 овог	 нивоа	 здравствене	
заштите	 (изузев	 трошкова	 за	 лекове	 на	 рец-
епт).

а)	 Ради	 упоредивости,	 број	 уговорених	 рад-
ника	 исказан	 је	 стопом	 на	 10.000	 становника.	
По	 том	 показатељу	 постигнут	 је	 висок	 степен	
уједначености	 на	 нивоу	 већег	 броја	 округа	 (са	
око	 50	 уговорених	 радника	 на	 10.000	 станов-
ника),	 али	 са	 значајним	 одступањима,	 која	 су	
израженија	 кад	 се	 ово	 питање	 посматра	 по	
општинама.

Овде	 се	 ради	 о	 доста	 упрошћеном	 посма-
трању	 питања	 правичности	 и	 једнакости	 у	
доступности	 услуга	 примарног	 нивоа.	 Резулта-
те	 ове	 обраде	 требало	 би	 прихватити	 као	 ар-
гумент	 у	 разматрању	 питања	 везаних	 за	 распо-
делу	 финансијских	 средстава.	 Јер,	 подручја	
(општине	 и	 окрузи)	 са	 натпросечним	 бројем	
уговорених	 радника,	 у	 највећем	 броју	 случајева	
финансирана	 су	 са	 већим	 износом	 средстава	 по	
становнику.	 Ово	 се	 посебно	 односи	 на	 већину	
домова	 здравља	 који	 у	 свом	 саставу	 имају	 ста-

ционаре	 (неки	 и	 породилишта),	 чији	 се	 капа-
цитети	 релативно	 мало	 користе,	 а	 финансирају	
по	 критеријумима	 општих	 болница.

б)	 Као	 илустрацију	 изражених	 разлика	 у	
погледу	 уговореног	 броја	 радника	 и	 ангажова-
них	 средстава,	 посебно	 су	 обрађени	 заводи	 за	
хитну	 медицинску	 помоћ	 у	 Београду,	 Новом	
Саду,	 Нишу	 и	 Крагујевцу.	 Распон	 у	 броју	 уго-
ворених	 радника	 на	 100.000	 становника	 под-
ручја	 за	 које	 су	 основани	 креће	 се	 од	 54	 до	
118,	 а	 у	 погледу	 дозначених	 средстава	 РЗЗО	
по	 становнику	 од	 563	 до	 1363.

2. Здравствена делатност на 
секундарном нивоу

Обрадом	 су	 обухваћене	 опште	 болнице	 и	
неке	 специјалне	 болнице	 чија	 делатност	 је	
комплементарна	 са	 делатношћу	 општих	 бол-
ница.	 Одговарајући	 параметри	 који	 се	 односе	
на	 коришћење	 капацитета	 ових	 установа	 рачу-
нати	 су	 у	 односу	 на	 становништво	 округа.	
Због	 тога	 што	 је	 30	 здравствених	 центара	 оба-
вљало,	 поред	 специјалистичко-консултативне	 и	
стационарне	 делатности,	 и	 делатност	 на	 при-
марном	 нивоу,	 средства	 РЗЗО	 дозначена	 здрав-
ственим	 центрима,	 самосталним	 домовима	
здравља	 и	 самосталним	 болницама,	 приказана	
су	 заједно	 као	 трошкови	 примарног	 и	 секун-
дарног	 нивоа	 по	 становнику	 сваког	 округа.	
Ова	 рачуница,	 као	 и	 податак	 о	 броју	 уговоре-
них	 радника	 у	 стационарним	 установама,	 од-
носи	 се	 на	 37	 општих	 и	 три	 специјалне	 бол-
нице	 у	 21	 округу.

Најбитније	 констатације	 и	 оцене	 до	 којих	
се	 дошло	 обрадом	 извештаја	 о	 раду	 ових	 ус-
танова	 су:

а)	 Становништву	 21	 округа	 на	 располагању	
је	 било	 40	 болница	 са	 15098	 стандардних	 бол-
ничких	 постеља	 (3,37	 на	 1.000	 становника),	
које	 су	 коришћене	 са	 просечном	 попуњеношћу	
од	 66,2%	 и	 просечном	 дужином	 третмана	 (бо-
равка)	 од	 7,6	 дана.	 На	 овом	 нивоу	 стационар-
не	 делатности	 хоспитализовано	 је	 477847	 ли-
ца,	 са	 просечном	 стопом	 пријема	 од	 106,6	 на	
1.000	 становника.

Осим	 ниске	 стопе	 заузетости	 постеља,	 дру-
ги	 збирни	 параметри	 (обезбеђеност	 постељама,	
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стопе	 хоспитализација	 и	 просечна	 дужина	 бо-
равка)	 на	 нивоу	 су	 стандарда	 и	 очекивања.	
Указујемо	 на	 значајне	 разлике	 у	 вредностима	
ових	 показатеља,	 када	 се	 пореде	 установе,	 и	
окрузи,	 и	 то	 у	 погледу	 обезбеђености	 постеља-
ма	 и	 интензитету	 њиховог	 коришћења	 (стопе	
хоспитализација).

б)	 Обезбеђеност	 постељама,	 изражена	 сто-
пом	 укупног	 броја	 постеља	 за	 краткотрајну	
хоспитализацију,	 у	 већини	 округа	 већа	 је	 од	
3,20	 на	 1.000	 становника	 како	 је	 предвиђено	
Уредбом	 о	 плану	 мреже	 здравствених	 устано-
ва.	 По	 овом	 параметру	 нарочито	 се	 издвајају	
четири	 округа:	 Поморавски	 (4,15),	 Борски	
(5,02),	 Зајечарски	 (4,97)	 и	 Златиборски	 (3,81),	
а	 са	 нижом	 стопом	 Расински	 (2,39)	 и,	 наро-
чито,	 Сремски	 (1,55).

в)	 Просечна	 стопа	 пријема	 на	 болнички	
третман	 (хоспитализације),	 на	 подручју	 Војво-
дине,	 изузимајући	 Срем,	 креће	 се	 у	 распону	
од	 87,8	 (Јужнобанатски)	 до	 120,9	 (Северноба-
чки)	 и	 у	 целини	 је	 осетно	 нижа	 него	 у	 цен-
тралном	 делу	 Србије	 (просек	 114,0).

Горе	 наведени	 окрузи	 и	 то	 Поморавски,	
Борски	 и	 Зајечарски,	 са	 значајно	 већим	 по-
стељним	 капацитетима	 у	 односу	 на	 препору-
чени	 стандард,	 имају	 и	 високе	 стопе	 хоспита-
лизација	 (161,8;	 169,1;	 178,3).

г)	 Наведене	 констатације	 потврђују	 правило	
да	 већи	 број	 болница,	 већи	 број	 постеља	 и	
већи	 број	 радника,	 због	 већих	 могућности	 (по-
нуде),	 условљава	 и	 интензивније	 коришћење,	
које	 се	 не	 може	 а	 priori	 поистоветити	 са	 већим	
потребама.	 Што	 је	 још	 важније,	 због	 тога	 су	
трошкови	 здравствене	 заштите	 на	 примарном	
и	 секундарном	 нивоу	 по	 становнику	 у	 овим	
окрузима	 већи	 од	 трошкова	 у	 већини	 других	
округа	 за	 20	 и	 више	 процената	 (табела 1).

д)	 Из	 обиља	 података	 који	 се	 односе	 на	
поликлиничку	 делатност	 ових	 установа	 и	 на	
дијагностичке	 и	 терапијске	 услуге	 за	 хоспита-
лизоване	 пацијенте,	 детаљније	 су	 анализирани	
подаци	 о	 специјалистичким	 прегледима	 и	 ус-
лугама	 за	 амбулантне	 пацијенте	 и	 о	 специја-
листичким	 прегледима	 (тзв.	 интерним	 консул-
тацијама)	 за	 хоспитализоване	 пацијенте.

Без	 података	 о	 специјалистичким	 консулта-
цијама	 обављеним	 у	 установама	 примарног	
нивао,	 добијени	 показатељи	 о	 броју	 ових	 пре-

гледа	 по	 становнику	 округа	 немају	 већег	 зна-
чаја,	 њихова	 вредност	 се	 креће	 од	 0,87	 у	 Ра-
синском	 и	 0,93	 у	 Браничевском	 до	 2,61	 у	
Зајечарском,	 2,36	 у	 Борском	 и	 2,30	 у	 Помо-
равском	 округу.

Начин	 на	 који	 се	 планирају	 и	 у	 извештаји-
ма	 приказују	 специјалистички	 прегледи,	 дијаг-
ностичке	 и	 терапијске	 услуге	 за	 хоспитализо-
ване	 пацијенте	 не	 омогућава	 да	 се	 извуче	
било	 какав	 ваљан	 закључак.	 Овде,	 као	 и	 кад	
се	 ради	 о	 амбулантним	 услугама,	 број	 интер-
них	 консултација	 приказан	 је	 у	 невероватном	
распону	 од	 осам	 до	 140	 на	 100	 хоспитализо-
ваних	 пацијената,	 односно,	 од	 80	 до	 284	 ам-
булантне	 услуге	 на	 100	 специјалистичких	 пре-
гледа.

3. Делатност болничких установа  
на терцијарном нивоу

На	 подручју	 Београда,	 Јужнобачког,	 Нишав-
ског	 и	 Шумадијског	 округа	 обрадом	 је	 обух-
ваћено	 37	 стационарних	 установа	 које	 оба-
вљају	 специјалистичко-консултативну	 и	 стаци-
онарну	 делатност.	 Две	 трећине	 ових	 установа	
(24)	 са	 14.175	 постеља	 (према	 извештајима	 за	
2008.),	 у	 складу	 са	 Законом,	 јесу	 установе	 тер-
цијарног	 нивоа,	 а	 13	 установа	 са	 1.514	 по-
стеља	 установе	 су	 секундарног	 нивоа.	 Делат-
ност	 свих	 наведених	 установа	 (са	 15.689	 по-
стеља,	 484.901	 пријема	 и	 4,384.568	 дана	 хос-
питализација)	 обрађена	 је	 заједно,	 како	 би	 се	
подаци	 о	 коришћењу	 од	 стране	 локалног	 ста-
новништва	 могли	 приказати	 преко	 одређених	
параметара,	 као	 и	 подаци	 о	 коришћењу	 њихо-
вих	 услуга	 од	 стране	 осигураних	 лица	 других	
филијала	 РЗЗО.

а)	 У	 наведених	 37	 здравствених	 установа	
остварено	 је	 483.900	 хоспитализација,	 са	 про-
сечном	 дужином	 боравка	 од	 9,1	 дан	 и	 просеч-
ном	 попуњеношћу	 од	 76,6%.

б)	 Из	 показатеља	 о	 просечној	 дужини	 бо-
равка	 хоспитализованих,	 заузетости	 постеља	 и	
броју	 пријема	 по	 постељи,	 видљиве	 су	 разли-
ке	 међу	 установама	 које	 у	 највећој	 мери	 од-
сликавају	 профил	 установа.

Посебном	 обрадом	 и	 упоредним	 приказом	
ових	 параметара,	 посебно	 просечне	 дужине	
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боравка	 по медицинским дисциплинама,	 уо-
чене	 су	 врло	 велике	 разлике	 у	 вредностима	
ових	 параметара.	 Неке	 од	 добијених	 вреднос-
ти,	 као	 што	 је	 врло	 кратка	 просечна	 дужина	
боравка	 у	 кардиологији,	 гастроентерологији,	
ендокринологији	 и	 хематологији,	 и	 у	 још	 не-
ким	 клиничким	 установама,	 захтевају	 додатно	
образложење.

в)	 Као	 последица	 непрецизног	 прикази-
вања	 резултата	 рада	 клиничких	 установа,	 за	
које	 постоји	 сумња	 у	 њихову	 веродостој-
ност,	 добијају	 се	 и	 други	 показатељи	 који,	
такође,	 битно	 одступају	 од	 просечне	 вред-
ности	 за	 дату	 област	 (број	 пријема	 по	 по-
стељи	 и	 лекару	 специјалисти,	 стопа	 хоспи-
тализација	 и	 др.).

Становништво	 Београда,	 Јужнобачког,	 Ни-
шавског	 и	 Шумадијског	 округа,	 због	 ограни-
чених	 капацитета	 болничких	 установа	 секун-
дарног	 нивоа	 на	 тим	 подручјима	 (мање	 од	 10	
посто	 у	 односу	 на	 укупан	 број	 постеља),	 у	
установама	 терцијарног	 нивоа	 задовољава	 пот-
ребе	 за	 здравственим	 услугама	 секундарног	 и	
терцијарног	 нивоа.

Обрадом	 података	 из	 годишњих	 извештаја	
о	 раду	 у	 2008.	 години,	 констатовано	 је	 сле-
деће:

г)	 На	 подручју	 Београда,	 од	 9.919	 постеља,	
6.200	 (62,5%)	 су	 користили	 становници	 Бео-
града;	 У	 Новом	 Саду	 од	 2.768	 локално	 стано-
вништво	 је	 користило	 1.942	 (70,2%);	 У	 Нишу	
од	 1.720	 локално	 становништво	 је	 користило	
1.223	 (71,1%);	 и	 у	 Крагујевцу	 од	 1.282	 локал-
но	 становништво	 је	 користило	 1.100	 (85,3%).

д)	 У	 поређењу	 са	 стандардизованим	 бројем	
постеља	 за	 краткотрајну	 хоспитализацију	 на	
секундарном	 и	 терцијарном	 нивоу	 (до	 четири	
на	 1.000	 становника),	 становништво	 Београда	
(са	 3,85),	 Новог	 Сада	 (3,22),	 Ниша	 (3,10)	 и	
Крагујевца	 (3,76),	 -	 је,	 у	 погледу	 обезбеђе-
ности	 постељама,	 на	 нивоу	 или	 нешто	 испод	
наведеног	 стандарда.

ђ)	 У	 погледу	 стопе	 пријема	 на	 болнички	
третман	 (просечно	 118,4	 на	 1.000	 становника	
сва	 четири	 подручја),	 разлике	 су	 врло	 велике:	
од	 103,8	 у	 Новом	 Саду	 и	 109,6	 у	 Београду,	
до	 122,9	 у	 Нишу	 и	 175,1	 у	 Крагујевцу.

По	 мишљењу	 обрађивача	 ове	 разлике	 су	
последица	 погрешног	 начина	 евидентирања	 и	

извештавања	 о	 раду	 у	 појединим	 организаци-
оним	 јединицама	 наведених,	 али	 и	 других,	
установа.	 Најчешће	 се	 ради	 о	 пацијентима	 и	
услугама	 пруженим	 у	 оквиру	 дневних	 болница	
које	 се	 евидентирају	 и	 обрађују	 са	 подацима	
о	 хоспитализованим	 пацијентима.

е)	 Становништво	 Србије	 које	 живи	 изван	
седишта	 здравствених	 установа	 терцијарног	
нивоа,	 користило	 је	 трећину	 болничких	 по-
стеља	 ових	 установа.

Из	 података	 о	 укупном	 болничком	 третма-
ну	 (у	 установама	 на	 подручју	 округа	 и	 на	
терцијарном	 нивоу),	 закључено	 је	 да	 је	 ово	
становништво	 више	 од	 једне	 петине	 (20,9%)	
пријема	 и	 26,7%	 дана	 хоспитализација	 оства-
рило	 у	 установама	 терцијарног	 нивоа.

Ово	 потврђује	 оцену	 страних	 консултаната	
да	 се	 са	 секундарног	 на	 терцијарни	 ниво	
упућују	 и	 пацијенти	 којима	 тај	 ниво	 заштите	
није	 неопходан.

Закључци и препоруке

1.	 Резултати	 обраде	 одређеног	 броја	 извештаја	
о	 раду	 здравствених	 установа	 у	 2008.	 годи-
ни	указују	на	потребу	даљег	побољшања	ква-
литета	планирања	 здравствене	 заштите	и	из-
раде	 планова	 рада	 здравствених	 установа,	 а	
нарочито	 детаљнијег	 анализирања	 и	 давања	
мишљења	о	извршењу	планова.

2.	 Потребнно	 је	 извршити	 неопходне	 измене	
и	 допуне	 Упутства	 за	 израду	 планова	 рада	
здравствених	установа,	како	би	њихов	садр-
жај	одговарао	потребама	корисника	а	посту-
пак	њихове	 оцене	и	 усклађивања	 са	 другим	
планским	 и	 подзаконским	 актима	 био	 што	
ефикаснији.

3.	 У	Стручној	служби	Коморе	здравствених	ус-
танова,	уз	учешће	чланова	одговарајућих	ко-
мисија	Управног	одбора	Коморе,	сачиниће	се	
иницијални	предлози	за:

 • измене	 и	 допуне	 Правилника	 о	 ближим	
условима	за	обављање	здравствене	делат-
ности	у	делу	који	се	односи	на	мере	извр-
шења,	 како	 би	 се	 обезбедила	 доследнија	
примена	одредаба	члана	2.	овог	Правилни-
ка	који	ће	се	упутити	Министарству	здра-
вља;
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 • поједностављење	процеса	 израде	планова	
здравствених	 установа	и	 начина	извешта-
вања	који	би	омогућио	брзу	обраду	пода-
така	 о	 извршеним	 здравственим	 услуга-
ма,	 њихово	 повезивање	 са	 ангажованим	
кадром,	физичким	 ресурсима,	 утрошеним	
материјалним	и	финансијским	средствима,	
који	ће	се	доставити	РЗЗО	и	Институту	за	
јавно	здравље	Србије.

4.	 Препоручује	се	да	институти	и	заводи	за	јав-
но	 здравље	 обрате	 већу	пажњу	на	 садржај	 и	
квалитет	података	у	плановима	и	извештајима	
здравствених	установа	и	благовремено	укажу	
на	уочене	неправилности,	како	би	се	побољ-
шала	њихова	валидност	и	квалитет	стручних	
елабората.	


