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Број: 1182 

Датум: 09.06.2020. године 

 

АНАЛИЗА РАДА И КОРИШЋЕЊА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

"Болница је стационарна здравствена установа која обезбеђује краткотрајну и 

дуготрајну медицинску заштиту састављену од посматрања, дијагностичких, терапијских и 

рехабилитационих услуга пружених особама које пате или се сумња да пате, од неког 

обољења или повреде, као и услуга пружених породиљама и њиховој новорођенчади". 

Основна функција болнице и даље остаје да обезбеђује стационарно лечење оболелих и 

повређених лица, врши специјалистичку службу али и да учествује у спровођењу 

превентивних мера у оквиру своје делатности. 

За анализу болничке здравствене службе користе се две групе показатеља:  

 Показатељи стања који се односе на мрежу, опремљеност и особље које у њима 

ради и 

 Показатељи функционисања који се односе на коришћење, квалитет и трошкове 

рада ових установа. 

 

1. Показатељи стања општих болница Браничевског округа 

 

1.1. Организациона структура 

 

На територији Браничевског округа у оквиру секундарног нивоа организације 

здравствене службе постоје Општа болница Пожаревац у оквиру Здравственог центра 

Пожаревац и Општа болница Петровац на Млави у оквиру Здравственог центра Петровац на 

Млави, које обезбеђују стационарну здравствену заштиту становништву округа. 

Опште болнице Пожаревац и Петровац на Млави намењене су углавном краткотрајној 

хоспитализацији, а општи карактер ових болница је могућност лечења већег броја обољења, 

њихова доступност пацијентима свих узрасних група и широк спектар услуга које ове 

болнице обезбеђују. Општа болница Пожаревац је интермедијарног типа или традиционално 

регионалног типа (окружног), јер се у њој обезбеђују поједине услуге за свих девет општина 

Браничевског округа (општине Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало 

Црниће, Петровац на Млави, Пожаревац и Костолац), док је Општа болница Петровац на 

Млави међуопштинског типа, јер се у њој обезбеђују услуге за општину Петровац на Млави и 

општину Жагубица, која јој гравитира. 

У оквиру Опште болнице Пожаревац постоје следеће делатности организоване у 

одговарајуће организационе јединице: интерно, педијатрија, неурологија, психијатрија, 

инфективно, дерматовенерологија, хирургија, ортопедија и трауматологија, урологија, 

гинекологија и акушерство, офталмологија, оториноларингологија и продужено лечење. 

У оквиру Опште болнице Петровац на Млави постоје следеће делатности које су 

организоване у одговарајуће организационе јединице: интерно, пнеумофтизиологија, 

педијатрија, хирургија, гинекологија и акушерство и продужено лечење.  

У оквиру општих болница постоје пратеће медицинске службе: клиничко-биохемијска 

дијагностика, рендген дијагностика, анестезија са реанимацијом и организована интензивна 

нега, трансфузија крви, патолошка дијагностика и снабдевање лековима и санитетским 

материјалом, као и пратеће немедицинске службе за административне и техничке послове. 
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1.2. Кадар болнице 

 

Према извештају о укупном броју запослених радника на неодређено време, на дан 

31.12.2019. године, у Општој болници Пожаревац било је укупно запослено 895 а у Општој 

болници Петровац на Млави 252 радника. Од укупног броја радника, запослених на 

неодређено време у општим болницама Браничевског округа, који износи 1147 радникa, 

81,69% су здравствени радници и сарадници, док 18,31% чине административни и технички 

радници (табела 1). 

 

Табела 1. Запослени на неодређено време у општим болницама Браничевског округа на 

дан 31.12.2019. године* 

 

ОБ Пожаревац 728 164 3 561 10 157 28 129 895

ОБ Петровац 198 51 1 146 1 53 15 38 252

Браничевски 

округ
926 215 4 707 11 210 43 167 1147

УКУПНО 

ЗАПОСЛЕНИХ

Општа болница

/Округ

Медицинске 

сестре/техни

чари

Укупно

Админис

тративни 

радници

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ

Укупно Лекари Фармацеути

Здравствени 

сарадници

НЕМЕДИЦИНСКИ 

РАДНИЦИ

Технички 

радници

 
*(Табела 5. Укупан кадар у здравственим установама СЗЗ на дан 31.12.2019. године) 

 

Према Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама („Сл. Гласник RS” бр.43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 

119/2012, 22/2013 и 16/2018), Општа болница Пожаревац има потребе за укупно 1017 радника, 

од тога 810 здравствених радника и сарадника и за 207 немедицинских радника, а Општа 

болница Петровац на Млави има потребе за укупно 271 радника, од тога 217 здравствених 

радника и сарадника и за 54 немедицинскa радника. 

 

2. Показатељи функционисања секундарне здравствене заштите на територији 

Браничевског округа 

 

Основни показатељи функционисања секундарне здравствене заштите су: покривеност 

и обезбеђеност популације, коришћење секундарне здравствене заштите, оптерећеност кадра 

у секундарној здравственој заштити као и показатељи садржаја рада, квалитета и 

ефикасности. 

 

2.1 Покривеност и обезбеђеност популације  

 

Проценат популације за коју Општа болница Пожаревац и Општа болница Петровац на 

Млави обезбеђују секундарну здравствену заштиту одговара укупном броју становника који 

живе на територији Браничевског округа (према Процени броја становника РЗС Србије на дан 

30.06.2018. године, 167922 становника).  

Најчешће коришћени показатељ у систему здравствене заштите јесте обезбеђеност 

становништва болничким постељама, који се израчунава као однос броја болничких постеља 
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на 1000 становника, чиме се процењује развијеност болничке здравствене службе и њене 

доступности становништву посматране територије.  

Анализирајући развијеност болничке здравствене службе као и њене доступности 

становништву које живи на територији Браничевског округа, може се рећи да је обезбеђеност 

становништва гравитирајуће популације са 3,98 постељa на 1000 становника нешто већа у 

односу на постављене стандарде од 3,30 постеља на 1000 становника, према Уредби о Плану 

мреже здравствених установа („Сл. гласник РС” бр. 5/2020, 11/2020 и 52/2020). 

Према поменутој уредби територијална расподела и постељни капацитети за болнице 

Браничевског округа износе укупно 668 постеља (Општа болница Пожаревац-530 постеља и 

Општа болница Петровац на Млави-138 постеља). 

 

2.2 Капацитет и коришћење секундарне здравствене заштите  

 

Од укупног броја постеља на територији Браничевског округа (668), удео постеља 

намењен за лечење акутних стања износи 498 постеља или 74,55% а за лечење хроничних 

болесника износи 170 постеља или 25,45% од укупног броја постеља, (постење намењене за 

лечење хроничних болесника: ортопедија и трауматологија 48 постеља, психијатрија 43 

постеље, пнеумофтизиологија 35 постеља и организациона јединица за продужено лечење и 

негу 44 постеља). Удео хируршких постеља (хирушких грана медицине) износи 290 постеља 

или 43,41% (Општа болница Пожаревац-242 и Општа болница Петровац на Млави-48). 

Удео кревета који је намењен за лечење оболелих од психичких поремећаја на 

територији Браничевског округа износи 43 постеље или 6,44% (одељење психијатрије Опште 

болнице Пожаревац). 

Показатељи обима рада, односно коришћење општих болница на територији 

Браничевског округа посматрани су путем: стопе хоспитализације, просечне дужине 

болничког лечења и просечне заузетости постеља у процентима (табела бр. 2). 

Стопа хоспитализације на нивоу Браничевског округа израчуната је као однос броја 

пријема у болницу (односно броја исписаних болесника) и популације потенцијалних 

корисника болнице (гравитирајућа популација) и износи 117 хоспитализованих на 1000 

становника (19705/167922*1000), што је нешто већа у односу на претходну годину са трендом 

опадања од 2015. године (графикон 1.). 

 

 

Графикон 1. Стопе хоспитализације у општим болницама Браничевског округа у 

периоду од 2009. до 2019. године 
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Табела 2. Коришћење капацитета у Општим болницама на територији Браничевског 

округа у 2019. години 

 

О
п

ш
та

 

б
о
л
н

и
ц

а 

Организационе 

јединице 

Број Просечна 

дужина 

лечења 

(дани) 

Просечна 

заузетост 

постеља 

у % 
Постеља 

Исписаних 

болесника 

Дана 

лечења 

П
о
ж

а
р

ев
а
ц

 

Интерна медицина 110 5103 30366 5,95 75,63 

Педијатрија 25 993 2640 2,66 28,93 

Неурологија 40 724 7522 10,39 51,52 

Психијатрија 43 482 11311 23,47 72,07 

Инфективне болести 20 296 2118 7,16 29,01 

Дерматовенерологија 10 153 1582 10,34 43,34 

Хирургија 77 3363 17308 5,15 61,58 

Ортопедија и 

трауматологија 48 953 11629 12,20 66,38 

Урологија 20 489 2551 5,22 34,95 

Гинекологија и 

Акушерство 
69 2280 9238 4,05 36,68 

Офталмологија 13 531 2053 3,87 43,27 
Оториноларингологија 15 364 1626 4,47 29,70 

Продужено лечење 40 240 4959 20,66 33,97 

Укупно 530 15971 104903 6,57 54,23 

П
ет

р
о
в

а
ц

 н
а
 

М
л

а
в

и
 

Интерна медицина 41 1404 9770 6,96 65,29 

Пнеумофтизиологија 35 574 5473 9,53 42,84 

Педијатрија 10 533 2179 4,09 59,70 

Хирургија 29 768 4734 6,16 44,72 

Гинекологија и 

Акушерство 
19 392 1475 3,76 21,27 

Продужено лечење 4 63 566 8,98 38,77 

Укупно 138 3734 24197 6,48 48,04 

СВЕГА 668 19705 129100 6,55 52,94 

 

Посматрајући капацитете и коришћење Општих болница на територији Браничевског 

округа, по областима рада, анализа је показала да су у 2019. години, болнице располагале са 

668 постеља у којима је лечено 19705 лица и остварено 129100 дана лечења, са просечном 

дужином лечења од 6,55 данa и просечном заузетошћу постеља од 52,94%.  

У поређењу са претходном годином (2018. годином), у општим болницама 

Браничевског округа лечен је мањи број лица за 0,52%; остварен је мањи број б.о. дана за 

3,30% и просечна заузетост постеља била је мања за 1,82%. 
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2.3 Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у 

болничкој и поликлиничкој делатности у 2019. години 

 

Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у болничкој и 

поликлиничкој делатности на територији Браничевског округа у 2019. години, анализирани су 

на основу стандарда дефинисаних у Правилнику о ближим условима за обављање здравствене 

делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник” 

број 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 119/2012, 22/2013 и 16/2018) и приказани у 

Табели бр 3. и Табели бр. 4. 

 

Табела 3. Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у 

болничкој делатности на територији Браничевског округа у 2019. години 

 

О
п

ш
та

 

б
о
л
н

и
ц

а 

Организационе 

јединице 

Број 
Број пацијената по 

специјалисти  

Специјалиста Пацијената Број 
По 

Правилнику 
Разлика 

П
о
ж

а
р

ев
а
ц

 

Интерна медицина 21 5103 243,0 170 73,0 

Педијатрија 4 993 248,3 210 38,3 

Неонатологија 2 1007 503,5 - - 

Неурологија 8 724 90,5 170 -79,5 

Психијатрија 4 482 120,5 165 -44,5 

Инфективне болести 3 296 98,7 165 -66,3 

Дерматовенерологија 4 153 38,3 210 -171,7 

Хирургија 13 3363 258,7 210 48,7 

Ортопедија и 

трауматологија 
7 

953 
136,1 130 6,1 

Урологија 1 489 489,0 210 279,0 

Гинекологија и 

Акушерство 
9 2280 253,3 250 3,3 

Офталмологија 5 531 106,2 250 -143,8 

Оториноларингологи

ја 
4 364 91,0 250 -159,0 

Продужено лечење 2 240 120,0 - - 

Укупно 87 16978 195,1 - - 

П
ет

р
о
в

а
ц

 н
а
 

М
л

а
в

и
 

Интерна медицина 8 1404 175,5 170 5,5 

Пнеумофтизиологија 4 574 143,5 / / 

Педијатрија 2 533 266,5 210 56,5 

Хирургија 6 768 128,0 210 -82,0 

Гинекологија и 

Акушерство 4 
392 98,0 250 -152,0 

Продужено лечење 
0 63 - - - 

Укупно 24 3734 155,6 - - 

СВЕГА 111 20712 186,6 - - 

 

Анализа мера извршења стационара указују да је број хоспитализованих пацијената 

(пријеми/отпусти) у 2019. години на нивоу Браничевског округа износио укупно 186,6 
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пацијената по једном лекару специјалисти, што је у поређењу са претходном годином више за 

5,5%. 

Табела 4. Испуњење стандарда мера извршења за докторе медицине специјалисте у 

поликлиничкој делатности на територији Браничевског округа у 2019. години 
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О
п
ш
т
а

 

б
о
л
н
и
ц
а

 

Орг а низ а цио не  
ј е динице  

Бро ј  
лекара

с пе ц
иј а л
ис т а  

Бро ј  
с пе циј а лис т ич ких  

пре г ле да  

Бро ј  пре г ле да  по  
с пе циј а лис т и   

Ук у пн
о  

Амб у
л . 

Ст а ц . Бро ј  
По  

Пра в илн
ик у  

Ра з ли
к а  

П
о
ж
а
р
е
в
а
ц

 

Инт е рна  
ме дицина  

21 44322 39884 4438 2110,6 1260 850,6 

Пне у мофт из ио ло
г иј а  

0 / / / / / / 

Пе диј а т риј а  4 5493 5143 350 1373,3 1050 323,3 

Неонатологија 2 / / / / / / 

Не у ро ло г иј а  8 11389 9095 2294 1423,6 1260 163,6 

Пс их иј а т риј а  4 8129 7127 1002 2032,3 1025 1007,3 

Инфе к т ив не  
б о ле с т и  

3 4828 4021 807 1609,3 1260 349,3 

Де рма т о в е не ро л
о г иј а  

4 10044 9450 594 2511,0 1260 1251,0 

Хиру р г иј а  13 20538 18049 2489 1579,8 1680 -100,2 

Орт о пе диј а  и  
т ра у ма т о ло г иј а  

7 18047 16907 1140 2578,1 2100 478,1 

Уро ло г иј а  1 11404 10241 1163 11404 1680 9724,0 

Г ине к о ло г иј а  и  
а к уше рс т в о  

9 6203 5681 522 689,2 1260 -570,8 

Офт а лмо ло г иј а  5 17771 16433 1338 3554,2 1680 1874,2 

От о рино ла ринг о
ло г иј а  

4 
15812 14005 1807 3953,0 1680 2273 

Приј е мно   3 26214 26214 / 8738,0 / / 

Физ ик а лна  
ме дицина  

5 15057 13264 1793 3011,4 / / 

Ане с т е з ио ло г иј
а  

10 4023 1891 2132 402,3 / / 

Уку пно  103 219274 197405 21869 2128,
9 

/ / 

П
ет

р
о
в

а
ц

 н
а
 М

л
а
в

и
 

Инт е рна  
ме дицина  

8 13970 12158 1812 1746,3 1260 486,3 

Пне у мофт из ио ло
г иј а  

4 7443 6895 
548 1860,8 

/ / 

Пе диј а т риј а  2 1583 1564 19 791,5 1050 -258,5 

Хиру р г иј а  6 12855 12476 379 2142,5 1680 462,5 

Г ине к о ло г иј а  и  
а к уше рс т в о  4 

2601 2563 38 650,3 
 
1260 

-609,8 

Де рма т о в е не ро л
о г иј а  1 

5506 5404 102 5506,0 1260 
4246,0 

Не у ро ло г иј а  1 2451 2283 168 2451,0 1260 1191,0 

Офт а лмо ло г иј а  1 4396 4391 5 4396,0 1680 2716,0 

ОРЛ 1 4077 3984 93 4077,0 1680 2397,0 

Пс их иј а т риј а  1 1918 1773 145 1918,0 1025 893,0 

Ане с т е з ио ло г иј
а  4 

571 401 170 142,8 / 
/ 

Физ ик а лна  
ме дицина  2 

4572 4479 93 2286,0 / 
/ 

Ре нд г е н  2 7363 6519 844 3681,5 / / 

Тра нс фу з иј а  1 / / / / / / 

Уку пно  38 69306 64890 4416 1823,
8 

/ / 

СВЕГА 141 288580 262295 26285 2046,7 / / 
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Мере извршења поликлиничке делатности у општим болницама на територији 

Браничевског округа указују да је број специјалистичких прегледа по лекару специјалисти у 

2019. години био, као и претходних година, у већини области медицине већи од дефинисаног 

норматива, осим службе гинекологије и акушерства (ОБ Пожаревац и ОБ Петровац на 

Млави), педијатрије (ОБ Петровац на Млави) и хирургије (ОБ Пожаревац). 

У поређењу са претходном годином (2018), у општим болницама Браничевског округа 

у оквиру поликлиничке делатности, остварен је већи број специјалистичких прегледа по 

једном лекару за 5,3%. 

 

2.4 Рад службе лабораторијске дијагностике 

 

На нивоу Браничевског округа у оквиру служби клиничко-биохемијске и хематолошке 

дијагностике ради укупно 43 радника на неодређено време и сви се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања, од којих је 9 са високом стручном спремом (1 доктор 

медицине, 2 фармацеута и 6 здравствених сарадника) и 34 медицинских сестара/техничара. У 

оквиру служби патологије, патохистологије и цитологије ради укупно 12 радника на 

неодређено време и сви се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, од 

којих су 5 доктора медицине (од којих је 1 лекар на специјализацији и 3 лекара специјалисте) 

и 7 медицинских сестара/техничара.  

Рад службе лабораторијске дијагностике у 2019. години посматран је кроз број 

остварених биохемијских анализа, хематолошких анализа, анализа урина, микробиологије и 

паразитологије и кроз рад патохистолошке лабораторије.(табела бр. 5). 

 

Табела 5. Број остварених лабораторијских анализа у оквиру болничке здравствене 

заштите на територији Браничевског округа у 2019. години 

О
п

ш
та

 

б
о
л
н

и
ц

а 

Лабораторијска дијагностика 

Број анализа 

Укупно 
Осигураници РФЗО 

Свега Амбуланта Стационар 

П
о

ж
а
р

ев
а
ц

 

Биохемијске анализе  250751 250751 74140 176611 

Хематолошке анализе 191657 191657 60956 130701 

Анализе урина 21403 21403 8727 12676 

Микробиологија и 

паразитологија 
/ / / / 

Патохистолошка лабораторија 6960 6960 4721 2239 

Укупно 470771 470771 148544 322227 

П
ет

р
о
в

а
ц

 н
а
 

М
л

а
в

и
 

Биохемијске анализе  244432 244432 180629 63803 

Хематолошке анализе 133282 133282 95012 38270 

Анализе урина 72331 72331 54433 17898 

Микробиологија и 

паразитологија 
1952 1952 1843 109 

Патохистолошка 

лабораторија 
/ / / / 

Укупно 451997 451997 331917 120080 

СВЕГА 922768 922768 480461 442307 
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Према годишњем извештају о извршењу Плана рада служби лабораторијске 

дијагностике на нивоу секундарне здравствене заштите Браничевског округа, за 2019. годину, 

укупан број остварених анализа износи 922768 анализа за осигурана лица РФЗО. У оквиру 

приказаног броја анализа, на нивоу Браничевског округа у оквиру болничке здравствене 

заштите остварено је : биохемијских анализа 495183, хематолошких анализа 324939, анализа 

урина 93734, микробиологије и паразитологије 1952 и патохистолошке лабораторије 6960 

анализа. 

 

2.5 Рад у хирушким гранама медицине - операције 

 

Рад хирушких грана медицине у општим болницама на територији Браничевског 

округа у 2019. години, сагледаван је на основу броја операционих сала, броја специјалиста у 

одговарајућим гранама медицине и просечним бројем операција по једном лекару 

специјалисти (табела бр.6). 

 

Табела 6. Рад хируршких грана медицине општих болница Браничевског округа у 2019. 

години  

 

 

 

Мера извршења за операције на годишњем нивоу у Правилнику о ближим условима за 

обављање здравствене делатности у здравственим установама није дефинисана. У укупном 

броју извршених операција, на нивоу Браничевског округа, највећи удео операција је у 

О
п

ш
та

 

б
о
л
н

и
ц

а 

Организациона јединица 

Број 
Операци

оних 

сала 

Лекара 

специјалиста 

Оперисаних 

лица 
Операција 

Операција по 

специјалисти 

П
о
ж

а
р

ев
а
ц

 

Хирургија 2 13 2308 2389 183,8 

Гинекологија и 

акушерство 
2 9 647 684 76,0 

Ортопедија 1 7 657 662 94,6 

Урологија 1 1 138 168 168,0 

Офталмологија 1 5 346 346 69,2 

Оториноларингологија 1 4 191 221 55,3 

Укупно 8 39 4287 4470 114,6 

П
ет

р
о
в

а
ц

 

н
а
 М

л
а
в

и
 

Хирургија 2 6 168 168 28,0 

Гинекологија и акушерство 1 4 98 98 24,5 

Укупно 3 10 266 266 26,6 

СВЕГА 11 49 4553 4736 96,7 
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области опште хирургије и износи 53,99%, затим следе операције у области гинекологије и 

акушерства (16,51%), ортопедије (13,98%), офталмологија (7,31%), оториноларингологији 

(4,67%) и урологије (3,55%) (графикон бр.2). 

 

Графикон 2. Структура извршених операција у општим болницама на територији 

Браничевског округа у 2019. години 

 

14,0%

7,3% 4,7%

16,5%

3,6%

 54,0%

Хирургија

Гинекологија и
акушерство
Ортопедија

Oфталмологија

ОРЛ

Урологија

 
 

 

У поређењу са претходном годином (2018), у оквиру хирушких грана медицине у 

општим болницама на територији Браничевског округа у 2019. години, остварен је већи број 

операција по једном лекару за 22,6%.  

 

2.6 Дијализа 

 

На територији Браничевског округа, у 2019. години, рад са пацијентима који су на 

дијализи, сагледаван је у оквиру Опште болнице Пожаревац, Опште болнице Петровац на 

Млави, Дома здравља Жагубица и Дома здравља Кучево, а према: броју запослених у оквиру 

службе дијализе, броју дијализних апарата, броју лица која су на дијализи и броју извршених 

дијализа у току 2019. године. 

У служби дијализе на нивоу Браничевског округа ради укупно 57 радника на 

неодређено време, и сви се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања. У 

оквиру приказаног броја запослених у служби дијализе, њих 9 су лекари, 44 медицинске 

сестре/техничара и 4 техничка радника. 

У току 2019. године, на територији посматраног округа, дијализу је користило укупно 

277 лица и остварено је укупно 19490 дијализа на 59 апарата (табела бр. 7). 

У поређењу са претходном годином (2018), у наведеним установама Браничевског 

округа дијализу је користио већи број лица за 6,13% а остварен је мањи број дијализа за 

2,04%. 
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Табела 7. Број дијализа на територији Браничевског округа у 2019. години 

 

Општа болница / 

Дом здравља 
Број дијализних 

места/апарата 

Број лица на 

дијализи 

Број дијализа 

Хемодијализа Перитонеална 

ОБ Пожаревац 35 207 12646 - 

ОБ Петровац 10 43 4664 - 

ДЗ Жагубица 7 9 722 - 

ДЗ Кучево 7 18 1458 - 

Браничевски 

округ 
59 277 19490 - 

 

Анализа рада служби дијализе на нивоу Браничевског округа у 2019. години, показује 

да је у просеку извршено 70,4 дијализа по једном пацијенту. У поређењу са претходном 

годином, број лица која користе дијализу већи је за 6,1%. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Обезбеђеност становништва болничким постељама на територији Браничевског 

округу износи по 3,98 постеља на 1000 становника, што је нешто већа у односу на постављене 

стандарде, од 3,30 постеља на 1000 становника, према Уредби о Плану мреже здравствених 

установа („Сл. гласник РС” бр. 5/2020, 11/2020 и 52/2020). 

2. Укупан број запослених радника на неодређено време на секундарном нивоу 

организације здравствене службе Браничевског округа, на дан 31.12.2019. године, износи 

1147, при чему је удео здравствених радника 81,69% а административних и техничких 

радника 18,31%. 

3. У 2019. години на територији Браничевског округа болнички је лечено укупно 19705 

лица и остварено 129100 дана лечења, што представља стопу хоспитализације од 117 на 1000 

становника. Просечна дужина лечења била је 6,55 данa, што је у складу са постављеним 

стандардима, односно испод 10 дана, док је заузетост постеља на нивоу посматраног округа 

износила 52,94%. 

4. На територији Браничевског округа, у 2019. години, урађено је укупно 4736 

операција, што представља око 97 операција по једном лекару специјалисти хируршких грана 

медицине на годишњем нивоу. 

5. На територији Браничевског округа, у 2019. години, дијализу је користило укупно 

277 лица и остварено је 19490 хемодијализа, што у просеку представља 70 дијализа по једном 

пацијенту. Број лица која користе дијализу повећан је за 6,1% у односу на претходну годину. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

- Унапређење квалитета и безбедности пружене здравствене заштите у стационарним 

здравственим установама постизањем доброг исхода лечења хоспитализованих лица, 

ефикасним коришћењем здравствених технологија, смањење времена чекања на поједине 

медицинске процедуре, интервенције или дијагностику. 

- Оптимизацију болничког сектора применом конкретних мера, пре свега побољшање 

искоришћености и повећање ефикасности рада стационарних установа, обезбеђивањем 
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одрживе поделе рада међу здравственим установама, што значи да се највећи део, око 70% 

здравствених потреба и захтева за здравственом заштитом задовољи на примарном нивоу а 

осталих 30% потреба и захтева на секундарном, односно на терцијарном нивоу здравствене 

заштите. 

- Смањити дужину лечења у болници прихватањем дијагностичких поступака урађених 

пре пријема у болницу, интензивирањем болничке дијагностике по пријему болесника на 

болничко лечење, већом применом терапијских поступака у оквиру дневних болница, 

обавезујућа примена јединствених терапијских протокола заснованих на научним доказима, 

уз стално унапређење квалитета стручног рада и безбедности пацијената, као и континуирано 

стручно усавршавање свих кадровских медицинских профила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Анализу сачинила: 

               др Цвија Стојановић 

    Специјалиста социјалне медицине 

________________________________ 

                Помоћник директора 

        Прим. др Сузана Петровић  
        Центар за промоцију здравља                                                     В.Д. ДИРЕКТОР 

                 анализу, планирање,                                        Завода за јавно здравље  

     организацију здравствене заштите,                                                       Пожаревац 

информатику и биостатистику у здравству                             др Ана Јовановић 

___________________________________   _____________________________ 
 

 

 


