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Број: 1220
Датум: 30.04.2018. године
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала Пожаревац
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите
АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА
ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СТАЦИОНАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА
ТЕРИТОРИЈИ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2017. ГОДИНИ
Право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања дефинисано
је Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 109/2005исправка, 88/2010, 57/2011, 110/2012-УС, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС, 106/2015 и
10/2016-др. закон) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину („Службени
гласник РС” бр. 8/2017 и 61/2018). Оно обухвата:
1. Мере превенције и раног откривања болести;
2. Прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице, као и у току
трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја;
3. Прегледе и лечења у случају болести и повреда;
4. Прегледе и лечење болести уста и зуба;
5. Медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде;
6. Лекове и медицинска средства;
7. Протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и седење, помагала за
вид, слух и говор, стоматолошке надокнаде, као и друга помагала, односно
медицинско – техничка помагала.
Према наведеном Правилнику:
- Под садржајем здравствене заштите подразумевају се поступци и методе
дијагностике, лечења и рехабилитације ради спречавања, сузбијања, раног откривања и
лечења болести, повреда и других поремећаја здравља, а који су обухваћени обавезним
здравственим осигурањем.
- Под обимом здравствене заштите подразумева се број и дужина трајања
поступака и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и друге величине којима
се може изразити обим појединих садржаја здравствене заштите (систематско пружање
здравствених услуга у одређеном временском периоду и др.), а који чине садржај права
из обавезног здравственог осигурања.
Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на
стационарну здравствену заштиту у Браничевском округу у 2017. години, анализира се у
складу са позитивним прописима из области здравствене заштите и здравственог
осигурања оствареног у државним здравственим установама са стационарном
делатношћу из важећег Плана мреже здравствених установа које су дефинисане Уредбом
о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС”, бр. 42/2006, 119/2007допуна, 84/2008-измене и допуне, 71/2009-измене и допуне, 85/2009-измене и допуне,
24/2010-измене и допуне, 6/2012-измене и допуне, 37/2012-измене, 8/2014-допуне,
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92/2015). Важна карактеристика ових права је да се за њихово плаћање обезбеђују
срдства из обавезног здравственог осигурања, углавном уз плаћање партиципације.
Као извор података за израду Анализе коришћена је, као и ранијих година, „База
података о извршењима Планова рада стационарних здравствених установа у Републици
Србији у 2017. години”, која је сачињена у виду одговарајуће софтверске апликације на
основу планско-извештајних табела из „Упутства за израду Планова рада здравствених
установа у Републици Србији за 2017. годину” и Базе показатеља квалитета за 2017.
годину.
Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на
болничку здравствену заштиту у 2017. години базира се на анализи извршених у односу на
планиране здравствене услуге у случају болести и повреде, пружених у државним
здравственим установама са стационарном делатношћу.
Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на
секундарну здравствену заштиту у 2017. години, сагледавано је задовољење
здравствених потреба становништава Браничевског округа и остваривање права
осигураних лица на стационарну здравствену заштиту у здравственим установама које
уговарају услуге са РФЗО. Остваривање здравствене заштите у приватном сектору није
обухваћено овом Анализом.
МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ
Највећи обим мера превенције и раног откривања болести се спроводи у
установама примарне здравствене заштите. Вакцинацију против туберкулозе за
Браничевски округ у 2017. години, (вакцинације које се раде у одељењу за
неонатологију), приказали смо у оквиру примарне здравствене заштите.
У оквиру болничке здравствене заштите на територији Браничевског округа у
2017. години, у циљу превенције и раног откривања болести, свој новорођеној деци
(укупно 1181 новорођенчади), узет је узорак крви на скриниг фенилкетонурије и
хипотиреоидизма, и достављен Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић”, Нови Београд.
Од јуна 2016. године, у Општим болницама Петровац на Млави и Пожаревац, од
када су обезбеђени апарати за неонатални скрининг слуха, сваком новорођенчету на
територији Браничевског округа се ради скрининг на рано оштећење слуха, тако да је у
2017. години урађено укупно 1181 преглед на рано оштећење слуха (ОБ Петровац на
Млави 164 и ОБ Пожаревац 1017).
У општим болницама Браничевског округа, у току 2017. године, нису фактурисане
услуге ране детекције прематурне ретинопатије.
Скрининг на генетске аномалије код трудница у првом и другом триместру, код
којих је процењен ризик, упућују се у ГАК „Народни фронт”, КБЦ „Звездара” и
Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић”, Нови Београд.
ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ, У ТОКУ
ТРУДНОЋЕ, ПОРОЂАЈА И МАТЕРИНСТВА ДО 12 МЕСЕЦИ НАКОН ПОРОЂАЈА
Прегледи и лечење жена у вези планирања породице, трудноће, порођаја и
материнства до 12 месеци након порођаја, обављају се како у установама примарне
здравствене заштите тако и у стационарним установама. Право на болничку здравствену
заштиту у Браничевском округу у 2017. години, жене су оствариле у Општој болници
Пожаревац и Општој болници Петровац на Млави.
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У оквиру стационарне здравствене заштите на територији Браничевског округа, на
одељењима гинекологије и акушерства у 2017. години, болнички је лечено укупно 2697
жена и остварено укупно 11064 дана лежања, са просечном дужином лежања од 4,1 дана
и просечном заузетошћу постеља од 34,44%. Укупан број порођаја у општим болницама
Браничевског округа у 2017. години износи 1170, од тога 445 или 38,03% су порођаји
обављени царским резом и 1 порођај или 0,09% је обављен у епидуралној анестезији.
КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Секундарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа, који броји
172515 становника (према Процени броја становника РЗС Србије на дан 30.06.2016.
године), односно 164792 осигураника (према Матичној евиденцији и остваривању права
РФЗО од 18.04.2017. године), обезбеђују: Општа болница Пожаревац са 530 болесничких
кревета и Општа болница Петровац на Млави са 138 болесничких кревета, укупно на
нивоу округа 668 кревета.
У 2017. години на територији Браничевског округа болнички је лечено укупно
20745 болесникa (96,92% у односу на план) и остварено је 138124 дана лечења (103,41%
у односу на план) са просечном дужином лежања 6,66 дана и просечном заузетошћу
постеља у процентима од 56,65%, што је за 2,66% мање лечених лица у односу на
претходну годину.
У Општој болници Петровац на Млави лечено је укупно 3773 лица (102,58% у
односу на план) и остварено 27399 дана лечења (109,3% у односу на план) са просечном
дужином лежања од 7,26 дана и просечном заузетошћу постеља од 54,40%.
У Општој болници Пожаревац болнички је лечено укупно 16972 лица (95,74% у
односу на план) и остварено 110725 дана (102,05% у односу на план) са просечном
дужином лежања од 6,52 дана и просечном заузетошћу постеља од 57,24%.
Стопа хоспитализације за територију Браничавског округа у 2017. години износи
120,25 болнички лечених лица на 1000 становника, што је нешто мања стопа у односу на
претходну годину али је и даље висока у односу на ранији период (графикон 1.).
Графикон 1. Стопе хоспитализације у општим болницама Браничевског округа у
периоду од 2008. до 2017. године
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РАЗЛИКА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СТАНДАРДА КАДРА У 2017. ГОДИНИ
Према извештају о броју запослених радника на неодређено време који се
финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања на дан 31.12.2017. године и
норматива према Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник РС” бр.
43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 119/2012 и 22/2013) и Уредби о Плану
мреже здравствених установа („Сл. гласник РС” бр. 37/2012 и 8/2014), разлика за укупни
број радника у оквиру секундарне здравствене заштите на нивоу Браничевског округа
износи -105 радника. У оквиру укупно приказане разлике (-105 радника), разлика за
здравствене раднике и сараднике износи укупно -54 радника (лекари -6, фармацеути -1,
сарадници +4 и медицинске сестре/техничари -51) а разлика за немедицинске раднике
износи укупно -51 радника (административни -1 и технички -50).
У Општој болници Петровац на Млави разлика између броја запослених радника
на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања
на дан 31.12.2017. године и норматива кадра у 2017 години износи укупно -11 радника. У
оквиру укупно приказане разлике (-11 радника), разлика за здравствене раднике и
сараднике износи укупно -10 радника (лекари -1, фармацеути -1, сарадници +1 и
медицинске сестре/техничари -9) а разлика за немедицинске раднике износи укупно -1
радник (административни +5 и технички -6).
У Општој болници Пожаревац разлика између броја запослених радника на
неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања на
дан 31.12.2017. године и нормираног кадра у 2017. години износи укупно -94 радника. У
оквиру укупно приказане разлике (-94 радника), разлика за здравствене раднике и
сараднике износи укупно -44 радника (лекари -5, сарадници +3 и медицинске
сестре/техничари -42) а разлика за немедицинске раднике износи укупно -50 радника
(административни -6 и технички -44).
ИСПУЊЕЊЕ СТАНДАРДА МЕРА ИЗВРШЕЊА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ
СПЕЦИЈАЛИСТЕ У БОЛНИЧКОЈ И ПОЛИКЛИНИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У 2017.
ГОДИНИ
У оквиру болничке и поликлиничке делатности на територији Браничевског
округа у 2017. години радило је укупно 137 лекара специјалиста. Укупан број болнички
лечених лица без продуженог лечења износи 20473 болесника, што на нивоу округа
представља 149 пацијената по једном лекару специјалисти. На нивоу округа остварено је
укупно 227203 специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, од тога 203630
амбулантних и 23573 стационарних, при чему је у 2017. години, остварено укупно
1658,42 специјалистичких прегледа по једном лекару специјалисти.
У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице Петровац на
Млави у 2017. години радило је укупно 29 лекара специјалиста. Укупан број болнички
лечених лица износи 3749, што представља 129 пацијената по једном лекару
специјалисти. У посматраној болници остварено је укупно 53457 специјалистичких
прегледа осигураних лица РФЗО, од тога 49882 амбулантних и 3575 стационарних, при
чему је у 2017. години, остварено укупно 1843,34 специјалистичких прегледа по једном
лекару специјалисти.
У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице Пожаревац у
2017. години, радило је укупно 108 лекара специјалиста. Укупан број болнички лечених
лица без продуженог лечења износи 16724 болесника, што представља 155 пацијената по
једном лекару специјалисти. У Општој болници Пожаревац остварено је укупно 173746
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специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, од тога 153748 амбулантних и 19998
стационарних, при чему је у 2017. години, остварено укупно 1608,76 специјалистичких
прегледа по једном лекару специјалисти.
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА У 2017. ГОДИНИ
Лабораторијска дијагностика на територији Браничевског округа у 2017. години
У 2017. години, на територији Браничевског округа лабораторијску дијагностику
у оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 78347 лица, од тога 56573
амбулантних и 21774 болнички лечених лица. У поређењу са претходном годином број
лица која су користила лабораторијску дијагностику је мањи за 9,12%.
Укупан број прегледаних узорака на нивоу округа у оквиру болничке здравствене
заштите износи 163630 (99,03% у односу на план), од тога 97130 за амбулантне
кориснике и 66500 за стационарне пацијенте. У поређењу са претходном годином број
прегледаних узорака је мањи за 1,03%.
Лабораторијских анализа-укупно, на нивоу Браничевског округа у оквиру
болничке здравствене заштите остварено је 844156 или 109,45% у односу на план.
Биохемијских и Хематолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене
заштите, на нивоу Браничевског округа урађено је 835891 (109,54% у односу на план), од
тога 385160 анализа за амбулантна и 450731 за болнички лечена лица.
Микробиолошких и паразитолошких анализа укупно, у оквиру болничке
здравствене заштите на нивоу Браничевског округа, урађено је 1578, и то 1499 за
амбулантне и 79 за стационарне пацијенте.
Патохистолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене заштите, на
нивоу Браничевског округа урађено је 6687 (101,73% у односу на план), и то 4194 за
амбулантне и 2493 за стационарне пацијенте.
Лабораторијска дијагностика у Општој болници Петровац на Млави у 2017. години
У 2017. години, у оквиру Опште болнице Петровац на Млави лабораторијску
дијагностику користило је укупно 25791 лице, од тога 20717 амбулантних и 5074
болнички лечених лица.
Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите Опште
болнице Петровац на Млави износи 85453 (96,87% у односу на план), и то 57367 за
амбулантне кориснике и 28086 за стационарне пацијенте.
Биохемијских и Хематолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене
заштите Опште болнице Петровац на Млави урађено је 319505 (108,12% у односу на
план), од тога 217985 за амбулантне и 101520 за стационарне пацијенте.
Микробиолошких и паразитолошких анализа укупно, у оквиру болничке
здравствене заштите Опште болнице Петровац на Млави, урађено је 1578, и то 1499 за
амбулантне и 79 за стационарне пацијенте.
Лабораторијска дијагностика у Општој болници Пожаревац у 2017. години
У 2017. години, у оквиру Опште болнице Пожаревац лабораторијску дијагностику
користило је укупно 52556 лица, од тога 35856 амбулантних и 16700 болнички лечених
лица.
Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите Опште
болнице Пожаревац износи 78177 (101,51% у односу на план), и то 39763 за амбулантне
кориснике и 38414 за стационарне пацијенте.
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Биохемијских и Хематолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене
заштите Опште болнице Пожаревац урађено је 516386 (110,44% у односу на план), од
тога 167175 анализа за амбулантне и 349211 за болнички лечена лица.
Патохистолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене заштите Опште
болнице Пожаревац урађено је 6687 (101,73% у односу на план), и то 4194 за амбулантне
и 2493 за болнички лечена лица.
БРОЈ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА, ОПЕРАЦИЈА И ПРОСЕЧАН БРОЈ ОПЕРАЦИЈА ПО
ЛЕКАРУ У 2017. ГОДИНИ
На територији Браничевског округа у оквиру две опште болнице постоји укупно
11 операционих сала, од тога 3 у Општој болници Петровац на Млави и 8 у Општој
болници Пожаревац. У поменутим болницама операције ради укупно 54 лекара
специјалиста, при чему 10 лекара ради у Општој болници Петровац на Млави и 44 лекара
специјалиста ради операције у Општој болници Пожаревац.
У 2017. години на територији Браничевског округа урађено је укупно 4571
операција (103,04% у односу на план), и представља 84,65 операција по једном лекару
специјалисти, што је за 6,87% више у односу на претходну годину.
У Општој болници Петровац на Млави, реализовано је 345 операција (104,54% у
односу на план), што представља 34,5 операције по једном лекару специјалисти.
У Општој болници Пожаревац, реализовано је 4226 операција (102,92% у односу
на план), што представља 96,05 операција по једном лекару специјалисти.
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА БОЛНИЧКУ ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ НЕОНАТУСА У 2017. ГОДИНИ
На територији Браничевског округа, у оквиру Опште болнице Петровац на Млави
и Опште болнице Пожаревац за неонаталну здравствену заштиту опредељено је укупно
44 постеља, и то 10 постеља у Општој болници Петровац на Млави и 34 постеље у
Општој болници Пожаревац.
У 2017. години на нивоу Браничевског округа неонаталну заштиту користило је
укупно 1167 новорођене деце и остварено је укупно 4993 дана боравка, са просечном
дужином боравка од 4,28 дана.
У Општој болници Петровац на Млави у посматраној години неонаталну заштиту
користило је 164 новорођене деце и остварен је 526 дана боравка са просечном дужином
боравка од 3,21 дан.
У Општој болници Пожаревац у 2017. години неонаталну заштиту користило је
1003 новорођене деце и остварено 4467 дана боравка са просечном дужином боравка од
4,45 дана.
На нивоу Браничевског округа, у току 2017. године, рођено је укупно 1181 дете,
што је за 0,42% више новорођенчади у односу на претходну годину.
У Општој болници Петровац на Млави у посматраној години рођено је 164 деце,
што је за 3,14% више новорођене деце у односу на претходну годину.
У Општој болници Пожаревац у 2017. години рођено је 1017 деце, што је исти
број као и претходне године.
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АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ПРАТИЛАЦА ЛЕЧЕНИХ ЛИЦА У 2017.
ГОДИНИ
На територији Браничевског округа, у оквиру болничке здравствене заштите,
постоји укупно 20 постеља намењених за пратиоце лечених лица, и то 15 постеља у
Општој болници Пожаревац и 5 постеља у Општој болници Петровац на Млави.
У 2017. години на нивоу Браничевског округа боравило је 1356 пратилаца
осигураних лица (103,59% у односу на план) и остварено је 4351 дан боравка (103,3% у
односу на план). Просечна дужина боравка пратилаца осигураних лица за ниво округа
била је 3,21 дан.
У Општој болници Петровац на Млави у 2017. години боравио је 335 пратилаца
осигураних лица (95,71% у односу на план) и остварено је 1538 дана боравка пратилаца
осигураних лица, са просечном дужином боравка од 4,59 дана.
У Општој болници Пожаревац у 2017. години боравило је 1021 пратилац
осигураних лица (106,46% у односу на план) и остварено је 2813 дана боравка пратилаца
осигураних лица (105,67% у односу на план), са просечном дужином боравка од 2,76
дана.
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА У ДНЕВНОЈ БОЛНИЦИ У 2017. ГОДИНИ
На територији Браничевског округа, организовану дневну болницу има само
Општа болница Пожаревац, са укупно 25 постеља, у оквиру 5 служби (педијатрије са 2
постеље, гинекологије са 2 постеље, интерно са 3 постеље, онкологије са 4 постеље и
психијатрије са 14 постеља), у којима је у 2017. години лечено укупно 2911 лица , што је
125,64% у односу на план и остварено 8089 дана лечења (115,42% у односу на план) са
просечном дужином лечења од 2,78 дана.
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У 2017. ГОДИНИ
У 2017. години, на нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене
заштите, остварено је укупно 251323 терапијских и рахабилитационих услуга за
осигурана лица РФЗО-а или 93,38% у односу на план, од тога 211066 за амбулантне
кориснике и 40257 за болнички лечена лица.
Број остварених терапијских и рехабилитационих услуга у Општој болници
Петровац на Млави износи 101949 или 96,91% у односу на план, а у Општој болници
Пожаревац 149374 или 91,12% у односу на планиране вредности.
РЕНДГЕН, УЛТРАЗВУЧНА, ДОПЛЕР, СКЕНЕР И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА У 2017.
ГОДИНИ
На нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене заштите, рендген, и
ултразвучну дијагностику раде обе опште болнице (ОБ Петровац на Млави и ОБ
Пожаревац), док се доплер и скенер дијагностика ради само у Општој болници
Пожаревац. Магнетну резонанцу не ради ни једна поменута болница.
У 2017. години на територији Браничевског округа рендген дијагностика у оквиру
болничке здравствене заштите је рађена на укупно 5 рендген апарата (ОБ Петровац-2
апарата и ОБ Пожаревац-3 апарата). Поменуте услуге користило је укупно 35044
осигураних лица РФЗО-а, од тога 28175 амбулантних и 6869 болнички лечених лица.
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Укупан број остварених услуга рендген дијагностике за осигурана лица РФЗО-а,
на нивоу Браниочевског округа у оквиру болничке здравствене заштите износи 41789
(98,38% у односу на план), од тога за амбулантне 34684 (97,58% у односу на план) и за
стационарне пацијенте 7105 (102,49% у односу на план).
У 2017. години на територији Браничевског округа ултразвучна дијагностика у
оквиру болничке здравствене заштите рађена је на укупно 5 ултразвучних апарата (ОБ
Петровац-2 апарата и ОБ Пожаревац-3 апарата). Наведене услуге користило је укупно
15478 осигураних лица РФЗО-а, од тога 10237 амбулантних и 5241 стационарних лица.
Укупан број остварених услуга ултразвучне дијагностике за осигурана лица
РФЗО-а, на нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене заштите износи
21484 (106,02% у односу на план), од тога 13513 за амбулантне (103,43% у односу на
план) и 7971 за стационарне пацијенте (110,71% у односу на план).
У 2017. години на територији Браничевског округа у оквиру болничке здравствене
заштите доплер је рађен само у ОБ Пожаревац и то на 2 апарата. Поменуте услуге
користило је укупно 2994 осигураних лица РФЗО-а, од тога 2145 амбулантних и 849
болнички лечених лица.
Укупан број остварених доплер услуга за осигурана лица РФЗО-а, на нивоу
Браничевског округа, односно у ОБ Пожаревац износи 3119 (100,26% у односу на план),
од тога 2179 за амбулантне (99,5% у односу на план) и 940 за стационарне пацијенте
(102,06% у односу на план).
У 2017. години на територији Браничевског округа у оквиру болничке здравствене
заштите скенер је рађен само у ОБ Пожаревац и то на 1 апарату. Наведену услугу
користило је укупно 4621 осигурано лице РФЗО-а, од тога 3776 амбулантних и 845
стационарних лица.
Укупан број остварених скенер услуга за осигурана лица на нивоу округа,
односно у ОБ Пожаревац износи 4815 (92,52% у односу на план), од тога 3885 за
амбулантне (92,46% у односу на план) и 930 за стационарне пацијенте (92,81% у односу
на план).
Дијагностичке услуге „Позитронске емисионе томографије – ПЕТ”, као „ПЕТ
целог тела” са шифром 61523-00 или 510212, услуга „Церебрална позитронска емисиона
томографија” под шиофром 61559-00 и услуга „Позитронска емисиона томографија
миокарда” под шифром 90905-01, не ради ни једна болница на територији Браничевског
округа.
ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ПРУЖЕНЕ ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА ОСИМ ФИЗИКАЛНЕ
МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
На нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене заштите, за
осигурана лица пружено је укупно 1008749 здравствених услуга без физикалне медицине
и рехабилитације, од тога амбулантних услуга пружено је 187694 (96,72% у односу на
план) и у стационарним условима остварено је 821055 услуга или 106,05% у односу на
планиране вредности.
У оквиру Опште болнице Петровац на Млави у 2017. години, за осигурана лица
пружено је укупно 114018 здравствених услуга без физикалне медицине и
рехабилитације, од тога амбулантним пацијентима пружено је 68377 услуга (103,06% у
односу на план), и болнички леченим лицима пружено је 45641 услуга (97,56% од
планираног броја).
У оквиру Опште болнице Пожаревац у 2017. години, за осигурана лица пружено
је укупно 894731 здравствених услуга без физикалне медицине и рехабилитације, од тога
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амбулантним пацијентима пружено је 119317 услуга (93,43% у односу на план), и
болнички леченим лицима пружено је 775414 услуга или 106,6% у односу на план.
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА КРВ И ПРОДУКТЕ КРВИ У 2017.
ГОДИНИ
На нивоу Браничевског округа у 2017. години, за осигурана лица РФЗО-а, укупно
је потрошено 1408455 мл крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања, што је
много мање у односу на пла (58,03%), и 282445 мл набавком из других установа, што је
много више у односу на планиране вредности (141,48%).
У оквиру Опште болнице Петровац на Млави у 2017. години, за осигурана лица
РФЗО-а, укупно је потрошено 214800 мл крви и компонената крви из сопственог
обезбеђивања (106,34% у односу на план) и 25485 мл набавком из других установа, што
је много више у односу на планиране вредности (231,68%).
У оквиру Опште болнице Пожаревац у 2017. години, за осигурана лица РФЗО-а,
укупно је потрошено 1193655 мл крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања
(53,64% у односу на план), и 256960 мл набавком из других установа (136,22% у односу
на план).
АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У 2017.
ГОДИНИ
У 2017. години на нивоу Браничевског округа, укупна количина утрошеног
уградног материјала износи 7678 или 102,37% у односу на план, са укупном вреднсти од
44.104.060 динара или 102,37% у односу на планиране вредности.
У Општој болници Петровац на Млави 2017. године, утрошена је количина од 70
уградног материјала (116,67% у односу на план), са укупном вредности од 122.331
динара (170,04% у односу на план).
У Општој болници Пожаревац 2017. године, утрошена је количина од 7608
уградног материјала (119,4% у односу на план), са укупном вредности од 43.981.729
динара (102,25% у односу на план).
САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА РФЗО У 2017.
ГОДИНИ
На нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене заштите у 2017.
години за осигурана лица РФЗО за санитетски и потрошни материјал (дијагностички,
терапијски, лабораторијски материјал-реагенси, општи санитетски и медицински
материјал, остали санитетски и медицински потрошни материјал) потрошено је укупно
116.611.782 динара (98,31% од планираног броја), што је за 15,31% више у односу на
2016. годину.
На нивоу Опште болнице Петровац на Млави у 2017. години за санитетски и
потрошни материјал потрошено је за осигурана лица РФЗО укупно 22.906.092 динара
(96,41% у односу на план), што је за 0,64% мање у односу на преходну годину.
На нивоу Опште болнице Пожаревац у 2017. години за санитетски и потрошни
материјал потрошено је за осигурана лица РФЗО укупно 93.705.690 динара (98,79% од
планираног броја), што је за 20,02% више у односу на претходну годину.
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ЛИСТЕ ЧЕКАЊА НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ
На нивоу Браничевског округа, постоје Листе чекања само у оквиру Опште
болнице Пожаревац.
На дан 31.12.2016. године, у Општој болници Пожаревац, на Листи чекања било је
укупно 670 лица, при чему највећи број лица чека на тоталну протезу колена (350 лица) и
кука (228 лица), и 92 лица су на Листи чекања за екстракцију катаракте са уграђивањем
ленс-импланта. Проценат извршених интервенција са Листе чекања у односу на укупан
број урађених интервенција износи 41,20%. Просечна дужина чекања на нивоу установе
износи 86,48 дана, при чему просечна дужина чекања на тоталну протезу кука износи
321,2 дана и просечна дужина чекања на тоталну протезу колена 623,7 дана.
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
У 2017. години, на нивоу Браничевског округа, за организациону јединицу
палијативног збрињавања, опредељено је укупно 12 постеља у којима је лечено 163
болесника који су остварили 2687 дана лечења са просечном дужином лежања од 16,49
дана и просечном заузетости постеља од 61,35%.
У Општој болници Петровац на Млави у 2017. години, за организациону јединицу
палијативног збрињавања, опредељено је укупно 4 постеље у којима је лечено 24
болесника који су остварили 215 дана лечења са просечном дужином лежања од 8,96
дана и просечном заузетости постеља од 14,73%.
У Општој болници Пожаревац у 2017. години, за организациону јединицу
палијативног збрињавања, опредељено је укупно 8 постеље у којима је лечено 139
болесника који су остварили 2472 дана лечења са просечном дужином лежања од 17,78
дана и просечном заузетости постеља од 84,65%.
ЗАКЉУЧАК
На основу урађене Анализе планираног и оствареног обима и садржаја права
осигураних лица на стационарну здравствену заштиту на територији Браничевског
округа у 2017. години, може се закључити:
1. Секундарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа, који
броји 172515 становника (према Процени броја становника РЗС Србије на дан
30.06.2016. године), односно 164792 осигураника (према Матичној евиденцији и
остваривању права РФЗО од 18.04.2017. године), обезбеђују: Општа болница Пожаревац
и Општа болница Петровац на Млави са укупно 668 кревета на нивоу округа.
2. У 2017. години на територији Браничевског округа болнички је лечено укупно
20745 болесникa и остварено је 138124 дана лечења са просечном дужином лежања 6,66
дана и просечном заузетошћу постеља од 56,65%, што је за 2,66% мање лечених лица у
односу на претходну годину.
3. Стопа хоспитализације за територију Браничавског округа у 2017. години
износи 120,25 болнички лечених лица на 1000 становника, што је нешто мања стопа у
односу на претходну годину, али је и даље висока у поређењу са ранијим периодом.
4. У оквиру болничке и поликлиничке делатности на територији Браничевског
округа у 2017. години радило је укупно 137 лекара специјалиста, а укупан број болнички
лечених лица без продуженог лечења износи 20473, што на нивоу округа представља 149
пацијената по једном лекару. На нивоу округа остварено је укупно 227203
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специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, што представља 1659
специјалистичких прегледа по једном лекару специјалисти.
5. У 2017. години, у оквиру болничке здравствене заштите, на територији
Браничевског округа, лабораторијску дијагностику користило је укупно 78347
осигураних лица, и прегледано је укупно 163630 узорака за осигурана лица.
6. У 2017. години на територији Браничевског округа урађено је укупно 4571
операција осигураним лицима, што представља 84,65 операција по једном лекару
специјалисти, а то је за 6,87% више у односу на пртходну годину.
7. На нивоу Браничевског округа, у току 2017. године, рођено је укупно 1181 дете,
што је за 0,42% више новорођенчади у односу на претходну годину.
8. На нивоу Браничевског округа, у оквиру болничке здравствене заштите,
рендген и ултразвучну дијагностику раде обе опште болнице (ОБ Петровац на Млави и
ОБ Пожаревац), помоћу 5 рендген и 5 ултразвучних апарата. Доплер и скенер
дијагностику ради само Општа болница Пожаревац, при чему за доплер дијагностику
користи 2 апарата а за скенер дијагностику кориси 1 апарат. Магнетну резонанцу не ради
ни једна поменута болница.
9. У 2017. години на нивоу Браничевског округа укупна количина утрошеног
уградног материјала износи 7678, што је у поређењу са претходном годином више за
21,54%.
10. На нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене заштите у 2017.
години, потрошено је укупно 116.611.782 динара, за санитетски и потрошни материјал,
на терет РФЗО-а, што је за 15,31% више у односу на 2016. годину.
11. На дан 31.12.2017. године, на нивоу Браничевског округа, односно у Општој
болници Пожаревац, на листи чекања било је укупно 670 лица, што је за 40,17% више у
односу на претходну годину. Просечна дужина чекања на нивоу болнице износи 86,48
дана, што је у поређењу са претходном годином краће за 11 дана.
ПРЕДЛОГ МЕРА
Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на
стационарну здравствену заштиту на територији Браничевског округа у 2017. години,
омогућила нам је, као и претходних година, да препознамо неке проблеме које би
требало отклонити у наредном периоду. То заправо подразумева да здравствене установе
на територији Браничевског округа, на које се односи спроведена анализа планираног и
оствареног обима и садржаја права осигураних лица на секундарну здравствену заштиту
(Општа болница Петровац на Млави и Општа болница Пожаревац), у наредном периоду,
све проблеме и потешкоће а који су наведени у анализи, као и у самом закључку ове
анализе, покушају да исправе у циљу обезбеђивања адекватније и квалитетније
здравствене заштите и постизање бољег здравственог стања становништва.
За сачињавање ове Анализе, коришћене су, као и ранијих година, „База података о
извршењима Планова рада стационарних здравствених установа у Републици Србији у
2017. години” из Планско извештајних табела општих болница и Извештаји о
показатељима квалитета рада.
Потешкоће које су пратиле овогодишњу анализу су некомпатибилност између
појединих планско извештајних табела општих болница и Апликације анализе рада
стационарних здравствених установа и коришћења болничке здравствене заштите, што
захтева усклађивање поменуте базе података о извршењима планова рада болница са
новим формама планско извештајних табела општих болница. Због најновије промене
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планско извештајних табела у анализи смо приказали збирно број хематолошких,
биохемијских и анализа урина.
Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на
здравствену заштиту, представља основу за израду Плана здравствене заштите за
наредну годину, како за округе тако и за Републику Србију у целини.

Анализу сачинила:
др Цвија Стојановић
специјалиста социјалне медицине
Центар за промоцију здравља,
анализу, планирање, организацију
здравствене заштите,информатику
и биостатистику у здравству
Завод за јавно здравље Пожаревац
В.Д. Директор
др Ана Јовановић

Помоћник директора
Прим. др Сузана Петровић
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