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ФИЛИЈАЛА РЗЗО: КРАГУЈЕВАЦ        ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: КРАГУЈЕВАЦ 

 

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

    Назив здравствене установе    Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ  

 

    Назив здравствене установе у саставу ________________________________________ 

 
Табела 1. Показатељи квалитета здравствене заштите и квалитета рада  

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Проценат пацијената који се 

прате по процесу здравствене 

неге и проценат сестринских 

отпусних писама 1 

Увести процес здравствене неге 

и сестринска отпусна писма у 

све медицинске организационе 

јединице. 1.6.2020. 

Главна сестра КЦ-

а 

Са вредности од 24.64% 

пацијената праћених по 

процесу здравствене неге 

повећати на 60%; са 

15.25% пацијената са 

сестринским писмима 

повећати на 60%. 

2 

Проценат умрлих пацијената у 

првих 48 сати од пријема на 

Клиници за неурологију је 

33% 

1 

Анализирати узроке високе 

смртности, сачинити извештај 

и спровести корективне мере. 
1.5.2020. 

Директор Клинике 

за неурологију 

Смањити проценат 

умрлих у првих 48 сати на 

испод 20% 

3 

Проценат порођаја уз 

присуство партнера 0% 

2 

Организовати присуство 

партнера на порођају тако да се 

не угрози процес и квалитет 

рада у породолишту. Боље 

информисати партнере о овој 

могућности. 

1.10.2020. 

Директор Клинике 

за гиинекологију и 

акушерство. 

Повећати проценат 

порођаја уз присуство 

партнера на 10% 

4 

Просечно чекање на први 

заказан преглед на Клиници за 

педијатрију је 21.99 дана. 

2 

Продужити рад амбуланти и 

одредити већи број лекара за 

амбулантни рад. 

1.4.2020. 

Директори 

Клинике за 

педијатрију 

Смањити просечно чекање 

на први заказан преглед 

испод 15 дана. 
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5 

Не постоји протокол за 

збрињавање тешких 

мултиплих траума у 

Ургентном центру 

1 

Написати и усвојити протокол 

на састанку стручног 

колегијума. 
1.5. 2020. 

Директор 

Ургентног центра 

Написан и усвојен 

протокол. 

6 

Проценат умрлих у току 

првих 48 сати од пријема у 

болницу на Клиници за 

кардиологију је 35% 

1 

Анализирати узроке овако 

високог процента умирања у 

првих 48 сати и побољшати 

дијагностику и иницијалну 

терапију. 

1.5.2020. 

Директори 

Клиника из 

области интерне 

медицине. 

Проценат умрлих у првих 

48 сати на Клиници за 

кардиологију је испод 

20%. 

7 

Просечан број медицинских 

сестара по заузетој постељи у 

КЦ-у је 0.65 
2 

Запослити нове медицинске 

сестре. 
1.12.2020. 

Директор КЦ-а и 

Министарство 

здравља. 

Просечан број 

медицинских сестара по 

заузетој постељи у КЦ-у је 

0.8 

8 

Стопа тромбоемболијских 

компликација на Клиници за 

пулмологију је 5.66% 
1 

Анализирати исправност и 

доследност спровођења 

профилаксе дубоке венске 

тромбозе 

1.3.2020. 

Директор Клинике 

за пулмологију. 

Стопа тромбоемболијских 

компликација на Клиници 

за пулмологију је испод 

2% 

9 

Просечан број сестара по 

заузетој болничкој постељи у 

Центру за онкологију и 

радиологију је 0.16 

1 

Примити 6 нових сестара у 

Центар за онкологију и 

радиологију 1.4.2020. 

Директор КЦ-а и 

Министарство 

здравља. 

Просечан број сестара по 

заузетој болничкој 

постељи у Центру за 

онкологију и радиологију 

је изнад 0.4 

10 

Број операција по 

васкуларном хирургу је 

смањен у прошлој години са 

76 на 55. 

2 

Анализирати узроке опадања 

броја операција и предузети 

корективне мере. 
1.12.2020. 

Директор Центра 

за васкуларну 

хирургију 

Ускладити број операција 

по васкуларном хирургу 

са стварним потребама. 

11 

Број медицинских сестара по 

постељи на Неурохирургији је 

смањен са 1,45 на 1,03 1 

Запослити 3 медицинске сестре 

на Неурохирургији 

1.9.2020. 

Директор КЦ-а и 

Министарство 

здравља. 

Просечан број сестара по 

заузетој болничкој 

постељи на Клиници за 

неурохирургију је изнад 

1.2 
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Табела 2. Задовољство корисника (на основу анкете из 2019.) 

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Здравствено особље не 

упозна око 22% пацијената 

о начину приговора и 

жалби у случају 

незадовољства услугама 

1 

Контролисати спровођење ове 

обавезе путем повремених 

анкета пацијената. 1.6.2020. 

Директори и начелници 

организационих 

јединица, и главне сестре 

организационих 

јединица. 

Мање од 10% 

пацијената није 

упознато. 

2 

 Око 8% пацијената није 

задовољно опремљеношћу 

болесничких соба. 2 

Предузети реконструкцију 

ентеријера у организационим 

јединицама које су у најгорем 

стању, нпр. Центар за физикалну 

медицину и рехабилитацију. 

1.12.2020. 

Директор КЦ-а 

Крагујевац и директор 

техничке службе 

Мање од 5% пацијената 

није задовољно 

опремљеношћу 

болесничких соба. 

3 

Чистоћом тоалета није 

задовољно 8% пацијената. 

1 

Контролисати одржавање 

хигијене тоалета помоћу 

контролних листа. 1.4.2020. 

Директори и начелници 

организационих 

јединица, и главне сестре 

организационих 

јединица. 

Мање од 5% пацијената 

није задовољно 

чистоћом тоалета 

4 

Проценат пацијената 

незадовољних удобношћу 

постеље је 13% 
2 

Репарирати постојеће постеље, 

набавити квалитетније душеке и 

набавити нове постеље. 
1.12.2020. 

Главна сестра КЦ-а и 

директор КЦ-а 

Крагујевац 

Проценат пацијената 

незадовољних 

удобношћу постеље 

испод 10%. 

5 

Временом чекања у 

чекаоници 

специјалистичких 

амбуланти је незадовољно 

око 19% пацијената 

2 

Прецизније заказивати прегледе 

или организовати 

централизовану службу за 

заказивање. 

1.4.2020. 

Главне сестре клиника 

интернистичких грана. 

Директор КЦ-а 

Крагујевац. 

Мање од 5% пацијената 

није задовољно 

временом чекања. 

6 

Временoм чекања од 

тренутка 

заказивања до термина 

прегледа је незадовољно 

12% болесника 

1 

Организовати централизовану 

службу за заказивање. 

1.6.2020. 

Директор КЦ-а 

Крагујевац. 

Мање од 5% пацијената 

није задовољно 

временом чекања. 
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7 

Чистоћом и подобношћу 

чекаонице није задовољно 

11% пацијената. 1 

Боље одржавати чекаонице. 

Увести контролне листе за 

хигијену. Проверити квалитет 

рада предузећа са којим КЦ има 

уговор о чишћењу просторија.. 

1.5.2020. 

Главна сестра КЦ-а и 

директор Клинике за 

интерне болести. 

Мање од 5% пацијената 

није задовољно 

чистоћом и подобношћу 

чекаонице. 

8 

Око 9% пацијената је 

незадовољно или веома 

незадовољно 

разноврсношћу хране. 

2 

Захтевати од дијететичара и 

шефа кухиње да направе већи 

број јела и повећати палету 

намирница које се набављају 

1.4.2020. 

Шеф кухиње, помоћник 

директора з ајавне 

набавке 

Мање од 5% пацијената 

није задовољно 

разноврсношћу хране. 

9 

Око 36% пацијената на 

дијализи није задовољно 

организацијом паркинга 1 

Резервисати одређен број места 

на болничком паркингу за 

пацијенте на дијализи 1.3.2020. 

Директор техничке 

службе. 

Мање од 15% 

пацијената на дијализи 

није задовољно 

организацијом 

паркинга. 

10 

Око 30% пацијената на 

дијализи нема могућност 

избора дана за дијализу 
2 

Омогућити свим пацијентима 

могућност избора дана за 

дијализу. 
1.4.2020. 

Директор Клинике за 

урологију и нефрологију 

Мање од 10% 

пацијената није 

задовољно могућношћу 

да изабере дан дијализе. 

11 

Инсталацијама на постељи 

или дијализној фотељи није 

задовољно око 26% 

пацијената 
2 

Унапредити инсталације на 

дијализним постељама и 

фотељама 
1.9.2020. 

Директор Клинике за 

урологију и нефрологију, 

Директор КЦ-а 

Мање од 10% 

пацијената није 

задовољно 

инсталацијама на 

постељи или фотељи за 

дијализу. 

 

Табела 3. Задовољство запослених (на основу анкете из 2019.) 
 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временск

и рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Аутономијом у обављању 

посла није задовољно 19% 

запослених 1 

Прецизније дефинисати 

надлежности и створити повољну 

климу за испољавање иницијативе 

запослених. 

1.6.2020. 

Директор КЦ-а, 

помоћници директора и 

директори 

организационих јединица 

КЦ-а 

Смањење процента 

запослених који су 

незадовољни 

аутономијом у обављању 

посла испод 10% 
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2 

Могућности 

професионалног развоја и 

континуиране едукације – 

није задовољно око 29% 

запослених 

 

2 

Формирати дугорочну стратегију 

професионалног развоја за 

запослене на нивоу сваке 

организационе јединице. 
1.7.2020. 

Директори и начелници 

свих организационих 

јединица КЦ-а 

Крагујевац 

Могућностима 

професионалног развоја 

и континуиране 

едукације није 

задовољно мање од 10% 

запослених. 

3 

Финансијска надокнада за 

рад – незадовољно је 51% 

запослених 
1 

Формирати критеријуме на нивоу 

КЦ-а Крагујевац за финансијску 

стимулацију и дестимулацију 

запослених, како би се обезбедило 

праведније награђивање за рад 

1.9.2020. 

Директор КЦ-а и 

Управни одбор КЦ-а 

Крагујевац 

Смањење процента 

запослених који су 

незадовољни 

финансијском 

надокнадом на испод 

40% 

4 

Расположивим временом 

за рад са пацијентима – 

није задовољно 28% 

запослених 

1 

Побољшати организацију посла у 

свим организационим јединицама и 

поштовати радне норме. 
1.8.2020. 

Директор КЦ-а 

Крагујевац и директори 

организационих јединица 

Смањење процента 

незадовољних 

запослених испод 15%.  

5 

Опремом за рад није 

задовољно 32% особља 2 

Поправити стару и набавити нову 

опрему. 1.12.2020. 

Директор КЦ-а и 

Управни одбор, 

Министарство здравља 

Смањење незадовољног 

особља испод 15%. 

6 

Напетости, стресу или 

притиску на послу је 

изложено 48% запослених 

веома много или много 

3 

Променити организацију посла на 

нивоу организационих јеиница. 

Запослити нови кадар како би се 

приближили стандардима. 

1.12.2020. 

Руководиоци 

организационих 

јединица. Директор КЦ-а 

и Управни одбор. 

Министарство здравља. 

Смањење процента 

особља које је изложено 

напетости, стресу или 

притиску на послу испод 

30%. 

7 

Уважавањем и 

вредновањем рада није 

задовољно 30% 

запослених. 

1 

Развити систем вредновања и 

награђивања резултата рада 

запослених. 
1.6.2020. 

Директор КЦ-а и 

Управни одбор. 

Смањење незадовољног 

особља испод 20%. 
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Табела 4а. Препоруке и предлози мера на основу спољне провере квалитета стручног рада – редовна провера 

 

Датум редовне провере: 12.12.2019. Центар за онкологију, и 27.11.2019. Клиника за педијатрију.  

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временск

и рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Недовољни капацитети за 

припрему цитостатске 

терапије за примену 

(постоји само једна 

ламинарна комора) 

1 

Набавити нову ламинарну комору. 

1.10.2020. 

Директор Центра за 

онкологију и Директор 

КЦ-а 

Набавити нову 

ламинарну комору. 

2 

Заједнички рад хирурга и 

онколога у конзилијумима. 1 

Организовати заједнички рад 

хирурга и онколога у 

конзилијумима. 

1.3.2020. 

Директор Центра за 

онкологију и Директор 

Хируршке клинике 

Остварена потпуна 

интеграција рада хирурга 

и онколога. 

3 

Недовољни капацитети за 

радиотерапију 2 

Набавити нови Линак апарат. 

1.11.2020. 

Директор Центра за 

онкологију и Директор 

КЦ-а 

Набављен је нови Линак 

апарат. 

4 

Неадекватне 

епидемиолошке мере 

заштите од осипних 

грозница и менингитиса на 

Клиници за педијатрију 

због неодговарајућег 

простора за изолацију. 

1 

У договору са Клиником за 

инфективне болести 

хоспитализовати децу са 

менингитисом и осипним 

грозницама на Инфективној 

клиници 

1.4.2020. 

Директор Клинике за 

педијатрију и Директор 

Клинике за инфективне 

болести 

Деца са осипним 

грозницама и 

менингитисом се 

хоспитализују на 

Клиници за инфективне 

болести. 
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Табела 4б. Препоруке и предлози мера на основу унутрашње провере квалитета стручног рада 

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Повећање капацитета 

Клинике за дечију 

хирургију за збрињавање 

комплексних болесника 

који захтевају потпору 

функције виталних 

органа. 

 

1 

Набавити неколико пацијент-монитора, 

машина за вештачку вентилацију и 

определити просторију за формирање 

интензивне неге. 
31.12.2020. 

Директор Клинике за 

дечију хирургију и 

Директор КЦ.а, 

Министарство здравља. 

Потписан технички 

пријем реконструкције 

просторије интензивне 

неге, потписане 

пријемнице за 

респираторе и пацијент-

мониторе. 

2 

Опрема Клинке за 

педијатрију  
2 

Спровести јавну набавку следеће опреме: 1 

плетизмограф, флексибилни бронхоскоп, и 3 

пацијент монитора. 
1.9.2020. 

Директор Клинке за 

педијатрију и Директор 

КЦ.а, Министарство 

здравља. 

Спроведен поступак јавне 

набавке и примљена 

потребна опрема. 

3 

Опрема Клинике за 

пулмологију. 
1 

Набавити 3 апарата за механичку вентилацију 

и 3 пацијент монитора 
1.10.2020. 

Директор Клинике за 

пулмологију и Директор 

КЦ.а, Министарство 

здравља. 

Потписана пријемница за 

набављену опрему. 

4 

Просторије Центра за 

урологију 

1 

Заменити врата и прозоре на болесничким 

собама, окречити све просторије, обезбедити 

климатизавију у свим просторијама, 

направити преграду у јединици интензивне 

неге, зановити болесничке постеље. 

31.12.2020. 

Директор Центра за 

урологију, Директор КЦ-

а, Министарство  

здравља. 

Спроведен поступак 

избора извођача радова, 

радови изведени и 

технички примљени.  

5 

Информатичка 

инфраструктура, радни 

простор и опрема Центра 

за нефрологију и 

дијализу. 

1 

Реконструисати ентеријер просторија за 

хемодијализу, набавити нови апарат за 

дијагностику ултразвуком.. 
30.11.2020. 

Директор Центра за 

нефрологију и дијализу, 

Директор КЦ-а. 

Поптписане доставнице за 

апарат за ултразвучну 

дијагностику, потписан 

технички пријем радова на 

ренокструкцији 

ентеријера. 

6 

Пријем три лекара у 

Центар за нефрологију и 

дијализу 
2 

Расписати конкурс за пријем 3 лекара. 

1.6.2020. 

Директор Центра за 

нефрологију и дијализу, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Спроведен пријем 3 

лекара. 
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7 

Услови за рад у Центру 

за анестезију и 

реанимацију 2 

Поправити расхладне уређаје у 7. и 8. 

операционој сали и подове у операционом 

блоку и анестезиолошкој амбуланти. 1.12.2020. 

Директор Центра за 

анестезију и 

реанимацију, Директор 

КЦ-а, Министарство  

здравља. 

Спроведени радови и 

обављен технички пријем. 

8 

Кадрови Центра за 

анестезију и реанимацију 

1 

Запослити једног анестетичара  

1.8.2020. 

Директор Центра за 

анестезију и 

реанимацију, Директор 

КЦ-а, Министарство  

здравља. 

Потписан уговор о раду. 

9 

Опрема Операционог 

центра са централном 

стерилизацијом 
1 

Набавка нове опреме: 2 моторна система за 

ортопедију, колица за транспорт стерилног 

материјала, 2 операционе лампе, 2 машине за 

прање инструмената, један аутоклав, 8 

инструментарских столова, 8 помоћних 

колица, и набавка нових комплета инструмен. 

31.12.2020. 

Директор операционог 

центра са централном 

стерилизацијом, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Набављена и инсталирана 

опрема, потписане 

доставнице. 

10 

Опрема Клинике за 

ортопедију и 

трауматологију 1 

Набавити: 30 нових постеља, 20 

антидекубиталних душека, ЕКГ апарат, 

инхалатор и пацијент-монитор., замрзивач до 

минус 80 степени целзијуса. 

31.12.2020. 

Директор Клинике за 

ортопедију и 

трауматологију, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Набављена и инсталирана 

опрема, потписане 

доставнице. 

11 

Кадрови Клинике за 

ортопедију и 

трауматологију 1 

Примити 6 нових медицинских техничара. 

31.12.2020. 

Директор Клинике за 

ортопедију и 

трауматологију, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Потписани уговори о 

раду. 

12 

Радни простор Клинике 

за ортопедију и 

трауматологију 2 

Реконструкција радног простора Клинике. 

31.12.2020. 

Директор Клинике за 

ортопедију и 

трауматологију, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Спроведени радови и 

обављен технички пријем. 

13 

Опрема Центра за 

васкуларну хирургију 2 

Набавити 10 оградица за пацијенте. 

1.5.2020. 

Директор Центра за 

васкуларну хирургију, 

Директор КЦ-а. 

Набављена опрема, 

потписане доставнице. 

14 

Кадрови Центра за 

пластичну хирургију 
1 

Запослити једног лекара и 2 медицинска 

техничара 
1.6.2020. 

Директор Центра за 

пластичну хирургију, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Потписани уговори о 

раду. 
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15 

Опрема Центра за 

пластичну хирургију 2 

Набавити  6 комплета зелених постељина и 2 

антидекубитална душека. 1.5.2020. 

Директор Центра за 

пластичну хирургију, 

Директор КЦ-а. 

Набављена опрема, 

потписане доставнице. 

16 

Опремљеност централне 

интензивне неге 

1 

Замена прозора, замена свих постојећих 

душека на постељама са душецима са 

меморијском пеном. 1.11.2020. 

Директор Центра за 

анестезију и 

реанимацију, Директор 

КЦ-а, Министарство  

здравља. 

Спроведени радови и 

обављен технички пријем, 

спроведена набавка. 

17 

Клиника за општу и 

грудну хирургију 1 

Комплетна реконструкција ентеријера и 

набавка нових постеља и душека. 31.12.2020. 

Директор Клинике, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Спроведени радови и 

обављен технички пријем, 

спроведена набавка. 

18 

Интензивна нега 

Инфективне клинике 1 

Набавити респиратор, пацијент монитор, 

инфузиону пумпу и аспиратор. 31.10.2020. 

Директор Клинике, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља. 

Спроведена набавка. 

19 

Центар за онкологију и 

радиологију 2 

Запослити 15 медицинских техничара, 3 

лекара и 2 службеника.  1.11.2020. 

Директор Центра, 

Директор КЦ-а, 

Министарство  здравља 

Запослити 15 

медицинских техничара и 

3 лекара. 

 

 

 

Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете:  25.07.2019. 

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

МЗЛП 7.2  Доследно применити 

задати критеријум. 
1 

Израдити план 

унапређења квалитета 

рада за Клинику за 

психијатрију. 

1.5.2020. 

Др Бранимир 

Радмановић 

План усвојен на 

стручном колегијуму 

Клинике. 

2 

МЗЛП 7.3  Доследно применити 

задати критеријум. 
1 

Осигурати да План 

унапређења квалитета 

рада има све неопхопдне 

елементе. 

1.5.2020. 

Проф. Др Драгана 

Игњатовић Ристић 

План усвојен на 

стручном колегијуму 

Клинике. 
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3 

МЗЛП 7.4  Доследно применити 

задати критеријум. 1 

Упознати све запослене са 

Планом унапређења 

квалитета рада 

1.5.2020. 

Доц др Милица 

Боровчанин 

Потписана листа 

доставе Плана. 

4 

МЗЛП 7.5  Доследно применити 

задати критеријум. 
1 

Утврдити показатеље 

квалитета рада и 

организовати њихово 

рутинско праћење 

1.12.2020. 

Др Бранимир 

Радмановић 

Извештај о 

показатељима 

квалитета рада за 

2020. годину 

5 

МЗЛП 7.6  Доследно применити 

задати критеријум. 

1 

Обезбедити учешће свих 

запослених у реализацији 

Плана унапређења 

квалитета рада. 
1.12.2020. 

Проф. Др Драгана 

Игњатовић Ристић 

Извештај о 

ангажовању 

запослених на 

реализацији Плана 

унапређења квалитета 

рада 

6 

ЛАБ 2.1  Унапредити примену 

критеријума. 

1 

Редовна употреба 

интерклиничких упута 

1.12.2020. 

Др Радивојевић Амбулантни пацијент 

може бити упућен у 

лабораторију ради 

анализа и када то није 

хитно, директно од 

специјалисте. 

7 

ЛАБ 3.8  На редовним састанцима 

извештавати о одржаним 

едукацијама и едукацијама на 

којима се присуствовало. 

Размотрити шта је од сазнатог 

применљиво и сачинити записник 

са састанка. Планирати потребне 

едукације. 

 

Увести редовно 

информисање запослених 

о одржаним едукацијама и 

најважнијим 

информацијама са њих 

значајних за клиничку 

праксу. 

1.2.2020. 

Др Радивојевић Редовно информисање 

забележено у 

записницима са 

Стручног колегијума. 

8 

АПТ 1.2  Неопходно је доследно 

применити добру фармацеутску 

праксу у свим сегментима пружања 

фармацеутске здравствене услуге. 

Ускладити број извршилаца у 

складу са законским прописима у 

овој области. Елиминисати ризике 

који постоје у чувању и 

1 

Послати захтев Стручном 

савету за пријем 

фармацеута и 

фармацеутских техничара. 

Редовно обављати 

едукације запослених у 

централној апотеци и у 

одељењским апотекама. 

31.12.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Постигнута 

усаглашеност са 

процедурама рада у 

области фармацеутске 

делатности.  
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дистрибуцији лекова и изради 

галенских препарата. Ставити под 

надзор стручног лица адекватне 

квалификације процес набавке и 

дистрибуције лека до крајњег 

корисника у свим организационим 

целинама где постоје лагеровани 

лекови у количинама већим од 

потреба за 48 сати. 

9 

АПТ 2.1  Предузети мере на 

стицању искуства за доследну 

примену критеријума. 

1 

Започети позивање 

фармацеута ради 

консултација преко 

информационог система 

КЦ-а.  

1.2.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Обављене 

консултације 

фармацеута у вези 

плана лечења и 

забележене у 

информационом 

систему. 

10 

АПТ 2.3  Предузети мере на 

стицању искуства за доследну 

примену критеријума. 

1 

Учествовати у 

конзилијарном лечењу 

пацијената. 

1.3.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Обављени 

конзилијарни прегледи 

уз учешће фармацеута 

и планирано лечење, 

што је забележено у 

информационом 

систему. 

11 

АПТ 2.4  Предузети мере на 

стицању искуства за доследну 

примену критеријума. 
1 

Анализирати ефекте 

консултативних услуга 

фармацеута. 
1.6.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Анализа ефеката 

консултативних услуга 

фармацеута објављена 

на веб страници КЦ-а. 

12 

АПТ 2.5  Предузети мере на 

стицању искуства за доследну 

примену критеријума. 

1 

Обезбедити учешће 

фармацеута у изради 

отпусне листе и у оквиру 

ње плана медикаментозне 

терапије код куће у једној 

организационој јединици 

КЦ-а.  

 

1.7.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Издате отпусне листе 

потписане и од стране 

фармацеута. 
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13 

АПТ 3.3  Обезбедити лица са 

одговарајућим лиценцама и 

квалификацијама у свим 

организационим целинама где се 

врши набавка и дистрибуција 

лекова. 

1 

Послати захтев Стручном 

савету за пријем 

фармацеута и 

фармацеутских техничара. 

Редовно обављати 

едукације запослених у 

централној апотеци и у 

одељењским апотекама. 

 

31.12.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Постигнута 

усаглашеност са 

процедурама рада у 

области фармацеутске 

делатности.  

14 

АПТ 4.1  Доследно применити 

критеријум и у организационим 

целинама које нису у саставу 

Службе за фармацеутску 

здравствену делатност а баве се 

набавком и дистрибуцијом лекова. 

1 

Израдити локалне водиче 

добре праксе за 

дистрибуцију и чување 

лекова у одељењским 

апотекама. 

1.10.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Два водича усвојена на 

седници Комисије за 

квалитет. 

15 

АПТ 5.1  Обезбедити адекватан 

хуман простор за обављање 

делатности. 2 

Пресељење централне 

апотеке у нови простор у 

оквиру реконструкције 

Техничког блока КЦ-а. 

 

31.12.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

Директор КЦ.а, проф др 

Предраг Саздановић 

Централна апотека 

пресељена у нове 

просторије.  

16 

АПТ 8.2  Сачинити план за 

унапређење квалитета на нивоу 

организационе јединице. 

Поступати редовно у складу са 

планом. 

 

1 

Израдити план 

унапређења квалитета 

рада за Службу 

фармацеутске делатности. 
1.5.2020. 

Мр пх Владимир 

Вучетић 

 

План усвојен на 

стручном колегијуму 

Службе. 

17 

ЖС 1.1  Уједначити задати 

критеријум у свим организационим 

целинама КЦ Крагујевац. 
1 

Обезбедити доследну 

примену процедуре за 

мере изолације и 

предострожности као 

превенцију болничке 

инфекције.  

1.1.2020. 

Др Зорана Ђорђевић, 

епидемиолог 

Контрола потврђује 

доследност примене 

процедуре. 

18 

ЖС 4.1  Унапредити раздвајање 

фармацеутског и цитостатског 

отпада. 

1 

Спровести додатну 

едукацију запослених у 

виду предавања. 

1.3.2020. 

Љубина Невјестић, 

санитарни техничар 

Комисија за квалитет 

је верификовала да је 

едукација спроведена. 
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19 

ЖС 15.2  Спровести планиране 

редовне практичне вежбе и проверу 

плана на терену пошто је 

ревидиран план у јуну 2019. 

године. 

1 

Покренути поступак јавне 

набавке за израду процене 

ризика од несрећа и плана 

за заштиту и спасавање. 

1.5.2020. 

Проф. Др Предраг 

Саздановић, в.д. 

директора КЦ-а 

Изабран понуђач и 

одређен рок израде. 

20 

ЖС 18.6  Потребан је већи број 

затворених колица за транспорт. 2 

Покренути поступак 

набавке додатних колица. 1.6.2020. 

Проф. Др Предраг 

Саздановић, в.д. 

директора КЦ-а 

Спроведена јавна 

набавка, потписане 

доставнице за колица. 

21 

ЖС 22.2  Обезбедити подједнаке 

услове за рад у свим објектима КЦ 

Крагујевац. 1 

Спровести набавку 

средстава за личну 

заштиту за све 

организационе јединице 

КЦ-а 

1.7.2020. 

Проф. Др Предраг 

Саздановић, в.д. 

директора КЦ-а 

Спроведена јавна 

набавка, потписане 

доставнице за средства 

личне заштите. 

22 

ФМР 6.2  У складу са 

финансијским могућностима 

унапредити задати критеријум. 1 

Поправити кров на згради 

РХ центра и спречити 

прокишњавање. 

Реновирати оштећене 

просторије. 

31.12.2020, 

Проф. Др Предраг 

Саздановић, в.д. 

директора КЦ-а 

Спроведена поправка 

крова и 

реконструкција 

оштећених просторија. 

 

 

 

 
 

План припремио и стручно обрадио       Датум      в.д. Директор 

          проф. др Предраг Саздановић   

проф. др Слободан Јанковић, 

председник комисије за квалитет             03.02.2020.         __________________________________ 

 


