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

 

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

    Назив здравствене установе  Универзитетски 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. 
1.6.2022. 

Главна сестра 

УКЦ-а 

Проценат пацијената 

праћених по процесу 

здравствене неге је виши 

60%; проценат  пацијената 

са сестринским писмима је 

виши 60%. 

2 

Проценат умрлих пацијената у 

првих 48 сати од пријема на 

Клиници за неурологију је 

22% 

1 

Анализирати узроке високе 

смртности, сачинити извештај 

и спровести корективне мере. 
1.5.2022. 

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. 

1.10.2022. 

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 20.6 дана. 
2 

Продужити рад амбуланти и 

одредити већи број лекара за 

амбулантни рад. 

1.4.2022. 

Директор Клинике 

за педијатрију 

Смањити просечно чекање 

на први заказан преглед 

испод 15 дана. 

5 Не постоји протокол за 1 Написати и усвојити протокол 1.5. 2022. Директор Написан и усвојен 
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збрињавање тешких мултиплих 

траума у Ургентном центру 
на састанку стручног 

колегијума. 

Ургентног центра протокол. 

6 

Проценат умрлих у току 

првих 48 сати од пријема у 

болницу на Клиници за 

кардиологију је 38% 
1 

Анализирати узроке овако 

високог процента умирања у 

првих 48 сати и побољшати 

дијагностику и иницијалну 

терапију. 

1.5.2022. 

Директори 

Клиника из 

области интерне 

медицине. 

Проценат умрлих у првих 

48 сати на Клиници за 

кардиологију је испод 

20%. 

7 

Број операција по 

васкуларном хирургу је 

смањен у прошлој години са 

23 на 20.1. 

2 

Анализирати узроке опадања 

броја операција и предузети 

корективне мере. 
1.12.2022. 

Директор Центра 

за васкуларну 

хирургију 

Ускладити број операција 

по васкуларном хирургу 

са стварним потребама. 
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Табела 2. Задовољство корисника (на основу анкете из 2021.) 

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Чистоћа тоалета  

1 

Контролисати одржавање хигијене 

тоалета помоћу контролних листа. 

1.6.2022. 

Директори и начелници 

организационих 

јединица, и главне сестре 

организационих 

јединица. 

Просечна оцена чистоће 

тоалета је већа од 4.5. 

2 

Смештај пацијената. 

2 

Репарирати постојеће постеље, 

набавити квалитетније душеке и 

набавити нове постеље. 
1.12.2022. 

Директор УКЦ-а 

Крагујевац и директор 

техничке службе 

Просечна оцена 

опремљености болничке 

собе је  већа од 4.5. 

3 

Време чекања у чекаоници 

специјалистичке службе. 

1 

Прецизније заказивати прегледе или 

организовати централизовану 

службу за заказивање. 1.4.2022. 

Директори и начелници 

организационих 

јединица, и главне сестре 

организационих 

јединица. 

Просечна оцена времена 

чекања у чекаоници 

специјалистичке службе је 

већа од 4.5. 

4 

Време чекања од тренутка 

заказивања до термина 

прегледа 
2 

Организовати централизовану 

службу за заказивање. 
1.12.2022. 

Главна сестра УКЦ-а и 

директор УКЦ-а 

Крагујевац 

Просечна оцена времена 

чекања од тренутка 

заказивања до термина 

прегледа је врћа од 4.5. 

5 

Чистоћа и подобност 

чекаонице. 

2 

Боље одржавати чекаонице. Увести 

контролне листе за хигијену. 

Проверити квалитет рада предузећа 

са којим УКЦ има уговор о 

чишћењу просторија. 

1.4.2022. 

Главне сестре клиника 

интернистичких и 

хируршких грана. 

Директор УКЦ-а 

Крагујевац. 

Просечна оцена чистоће и 

подобрности чекаонице је 

већа од 4.5. 

6 

Разноврсност хране за 

пацијенте 
1 

Боље одржавати чекаонице. Увести 

контролне листе за хигијену. 

Проверити квалитет рада предузећа 

са којим УКЦ има уговор о 

чишћењу просторија. 

1.6.2022. 

Директор УКЦ-а 

Крагујевац. 

Просечна оцена 

разноврсности хране је 

већа од 4.5. 
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Табела 3. Задовољство запослених (на основу анкете из 2021.) 
 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временск

и рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

Просечна оцена задовољства 

аутономијом у обављању 

посла. 
1 

Прецизније дефинисати 

надлежности и створити повољну 

климу за испољавање иницијативе 

запослених. Одржати едукацију за 

средњи ниво менаџмента о 

управљању кадровима. 

1.6.2022. 

Директор УКЦ-а, 

помоћници директора и 

директори 

организационих јединица 

КЦ-а 

Повећање просечне 

оцене на вредност изнад 

4 

2 

Просечна оцена задовољства 

могућностима 

професионалног развоја и 

континуиране едукације  

 

2 

Формирати дугорочну стратегију 

професионалног развоја за 

запослене на нивоу сваке 

организационе јединице. 

1.7.2022. 

Директори и начелници 

свих организационих 

јединица УКЦ-а 

Крагујевац 

Повећање просечне 

оцене на вредност изнад 

4 

3 

Просечна оцена задовољства 

опремом за рад  2 

Поправити стару и набавити нову 

опрему. 1.12.2022. 

Директор УКЦ-а и 

Управни одбор, 

Министарство здравља 

Повећање просечне 

оцене на вредност изнад 

3.5 

4 

Просечна оцена напетости, 

стреса или притиска на послу 

3 

Променити организацију посла на 

нивоу организационих јеиница. 

Запослити нови кадар како би се 

приближили стандардима. 

1.12.2022. 

Руководиоци 

организационих 

јединица. Директор 

УКЦ-а и Управни одбор. 

Министарство здравља. 

Просечна оцена напетости, 

стреса или притиска на 

послу је мања од 2.5. 

5 

Уважавање и вредновање 

рада од стране 

претпостављених 
1 

Развити систем вредновања и 

награђивања резултата рада 

запослених. 

1.6.2022. 

Директор УКЦ-а и 

Управни одбор. 

Повећање просечне 

оцене на вредност изнад 

3.5 

6 

Задовољство простором за 

рад  1 

Наставити рад на реконструкцији 

постојећег простора и изградњи 

новог. 

1.12.2022. 

Директор УКЦ-а и 

Управни одбор. 

Повећање просечне 

оцене на вредност изнад 

3.0 
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Табела 4а. Препоруке и предлози мера на основу спољне провере квалитета стручног рада – редовна провера 

 

У току 2021. године није спроведен редовни стручни надзор у УКЦ-у Крагујевац.  

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временск

и рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1       
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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 

Опрема Службе за 

физикалну медицину и 

рехабилитацију 1 

Набавити амбулантне столове (постеље) за 

примену физикалних агенаса, нове струњаче 

и справе за кинезитерапију, апарат за Текар 

терапију, Екстензомат, Кинетек за колени и 

рамени зглоб и апарат за пресотерапију. 

31.12.2022. 

Начелник Службе проф. 

др Весна Грбовић и 

директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић. 

Спроведена јавна набавка 

и потписане доставнице за 

опрему. 

2 

Знање и вештине 

здравственог особља 

Службе за физикалну 

медицину и 

рехабилитацију 

1 

Упутити лекаре и физиотерапеуте на тренинге 

у друге установе ради овладавања новим 

кинезитерапијским процедурама. 30.6.2022. 

Начелник Службе проф. 

др Весна Грбовић и 

директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић. 

Спроведени тренинзи и 

прибављени сертификати. 

3 

Здравствено особље 

Службе за клиничку 

фармакологију. 2 

Запослити једног лекара специјалисту у 

Служби клиничке фармакологије. 

31.3.2022. 

Начелник Службе проф. 

др Слободан Јанковић и 

директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић. 

Потписан Уговор о раду 

са специјалистом 

Клиничке фармакологије. 

4 

Стручна литература 

2 

Претплатити УКЦ на базе података Truven 

Health Products и UpToDate. 

30.4.2022. 

Начелник Службе проф. 

др Слободан Јанковић и 

директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић. 

Добијене лиценце за 

коришћење наведених 

база података. 

5 

Организација рада у 

Служби за фармацеутску 

здравствену делатност 
2 

Направити нову систематизацију радних 

места  у Служби у складу са важећом правном 

регулативом. 
1.6.2022. 

Начелник службе мр пх 

спец Владимир Вучетић 

Систематизација усвојена 

на Стручном савету и 

Управном одбору. 

6 

Здравствено особље 

Центра за нефрологију и 

дијализу 
1 

Запослити два лекара на специјализацији. 

1.9.2022. 

Директор Центра за 

нефрологију и дијализу 

проф др Дејан Петровић 

и директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић. 

Потписани Уговори о раду 

са два лекара. 
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7 

Опрема Центра за 

нефрологију и дијализу 

1 

Набавити нови ултразвучни апарат са сондом 

која омогућава биопсију бубрега. Набавити 

аспиратор. 
30.11.2022. 

Директор Центра за 

нефрологију и дијализу 

проф др Дејан Петровић 

и директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић 

Потписана пријемница и 

записник о инсталацији 

апарата. 

8 

Компетенције 

здравственог особља 
1 

Акредитовати курсеве континуиране 

едукације за лекаре и техничаре и спровести 

едукацију за сво особље. 
1.9.2022. 

Директор Центра за 

нефрологију и дијализу 

проф др Дејан Петровић 

Одлуке Здравственог 

савета о акредитацији 2 

курса КМЕ за лекаре и 2 

курса за техничаре. 

9 

Информатичка 

инфраструктура Центра 

за нефрологију и 

дијализу 
2 

Набавити два нова рачунара и два штампача 

који ће се укључити у информациони систем 

УКЦ-а. 
31.10.2022. 

Директор Центра за 

нефрологију и дијализу 

проф др Дејан Петровић 

и директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић 

Потписана пријемница и 

записник о инсталацији 

апарата. 

10 

Опрема Клинике за 

офталмологију 

2 

Набавити нови операциони сто, операциони 

микроскоп и ОЦТ апарат. 

30.11.2022. 

Директор Клинике за 

офталмологију и 

директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић 

Потписана пријемница и 

записник о инсталацији 

опреме. 

11 

Опрема Центра за 

пластичну хирургију 

1 

Набавити 6 комплета постељина за собу за 

лечење опекотина, пацијент монитор, 10 

нових душека за болесничке постеље, 10 

ормарића за пацијенте. 
31.10.2022. 

Директор Центра за 

пластичну хирургију 

прим. Др Горан Азањац 

и директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић 

Потписана пријемница и 

записник о инсталацији 

опреме. 

12 

Просторни капацитети 

Центра за пластичну 

хиругију 
2 

Заменити оштећена стакла на прозорима, 

оспособити туш кабину у соби 612, направити 

плакаре за архивирање историја болести. 
31.11.2022. 

Директор Центра за 

пластичну хирургију 

прим. Др Горан Азањац 

и директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић 

Потписана пријемница и 

записник о спроведеним 

поправкама. 

13 

Опрема Клинике за 

дечију хирургију 

1 

Набавити ЕКГ апарат, пулсни оксиметар за 

одојчад, апарат за мерење крвног притиска за 

малу децу, апарат за мерење гликемије и 

апарат за чишћење подова. 

31.8.2022. 

Директор Клинике за 

дечију хирургију Др. 

Милан Пауновић и 

директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Потписана пријемница и 

записник о инсталацији 

опреме. 
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Милисављевић 

14 

Опрема Центра за 

васкуларну хирургију 

2 

Набавити 4 нове постеље за полуинтензивну 

јединицу, 4 пацијент монитора, 4 перфузора, 2 

аспиратора, ролетне на прозорима и 10 

ормарића за пацијенте. 
31.11.2022. 

Директор Центра за 

васкуларну хирургију Др 

Драган Стаменковић и 

директор УКЦ-а проф. 

др Слободан 

Милисављевић 

Потписане пријемнице и 

записници о инсталацији 

апарата. 

 

15 

Опрема болесничких 

соба на Клиници за 

хирургију 1 

Набавити 20 нових постеља са новим 

душецима, заменити поломљена стакла на 

прозорима, набавити 20 нових ормарића за 

болеснике. 

31.11.2022. 

Директор Клинике за 

хирургију Др Радисав 

Богојевић и директор 

УКЦ-а проф. др 

Слободан Милисављевић 

Потписане пријемнице и 

записници о спроведеним 

поправкама. 

 

 

 

 

 

 

Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије 

 

Датум последње акредитацијске посете:  24.11.2021. 

 

Р.бр. Предмет унапређења 
Ниво 

приоритета 
Мере и активности 

Временски 

рок 
Одговорна особа Очекивани резултат 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

МЗЛП 7.5  Доследно применити 

задати критеријум. 

1 

Утврдити показатеље 

квалитета рада и 

организовати њихово 

рутинско праћење. 
1.6.2022. 

Директор Клинике за 

психијатрију др 

Мирјана Јовановић. 

Утврђено је 5 

кључних показатеља 

квалитета рада и 

организовано 

њихово рутинско 

праћење, о чему 

постоје записници и 

анализе. 
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2 

МЗЛП 7.6  Доследно применити 

задати критеријум. 

1 

Направити План 

унапређења квалитета и 

програм његове 

реализације, са 

одговорним особама. 

1.3.2022. 

Директор Клинике за 

психијатрију др 

Мирјана Јовановић. 

Програм реализације 

Плана унапређења 

квалитета је усвојен 

на Стручном 

колегијуму, затим 

спроведен, о чему 

постоје записи. 

3 

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. 

2 

Увести редовно 

информисање запослених 

на Стручним 

колегијумима о одржаним 

едукацијама и 

најважнијим 

информацијама са њих 

значајних за клиничку 

праксу. Водити редовно 

записнике са стручних 

колегијума. 

28.2.2022. 

Директор Службе за 

лабораторијску 

дијагностику проф. др 

Маријана Станојевић 

Информисање се 

редовно спроводи на 

Стручним 

колегијумима, и 

записници се 

редовно воде. 

4 

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 

дистрибуцији лекова и изради 

галенских препарата. Ставити 

под надзор стручног лица 

адекватне квалификације процес 

набавке и дистрибуције лека до 

крајњег корисника у свим 

1 Учинити додатни напор 

у циљу обезбеђења 

дипломираних 

фармацеута у свим 

деловима установе. 

Послати захтеве 

Стручном савету и 

Управном одбору за 

поштовање законских 

прописа у погледу 

простора и кадровских 

норматива за обављање 

фармацеутске 

здравствене заштите у 

свим деловима 

31.12.2022. Начелник Службе 

фармацеутске 

делатности Мр пх 

Владимир Вучетић и 

директор УКЦ-а 

проф. др Слободан 

Милисављевић.  

У току 2022 

запослена су 4 

дипломирана 

фармацеута и 6 

фармацеутских 

техничара.  
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организационим целинама где 

постоје лагеровани лекови у 

количинама већим од потреба за 

48 сати. 

установе. Доследно 

применити критеријуме 

у складу са 

Правилником о ближим 

условима за обављање 

здравствене делатности 

у погледу кадровског 

норматива у овој 

области за пријем 

фармацеута и 

фармацеутских 

техничара. Редовно 

обављати едукације 

запослених у централној 

апотеци и у 

одељењским апотекама. 

5 

АПТ 2.3  Предузети мере на 

стицању искуства за доследну 

примену критеријума. 
2 

Спровести потребне 

едукације фармацеута и 

клиничара и укључити 

стручни фармацеутски 

кадар у рад стручних 

конзилијума у складу са 

захтевима критеријума. 

1.5.2022. 

Начелник Службе 

фармацеутске 

делатности Мр пх 

Владимир Вучетић. 

Фармацеути су 

учествовали у раду 

10 стручних 

конзилијума, о чему 

постоје записи у 

Информационом 

систему установе. 

6 

АПТ 2.4  Предузети мере на 

стицању искуства за доследну 

примену критеријума. 

2 

Стимулисати 

фармацеуте да пружају 

стручне консултације 

везане за лечење 

пацијената. 

Анализирати ефекте 

консултативних услуга 

фармацеута. 

1.4.2022. 

Начелник Службе 

фармацеутске 

делатности Мр пх 

Владимир Вучетић. 

Фармацеути су 

учествовали у 

лечењу најмање 30 

пацијената, и 

урађена је анализа 

резултата њиховог 

рада. 

7 АПТ 2.5  Предузети мере на 1 Обезбедити учешће 1.7.2022. Мр пх Владимир Издате отпусне листе 
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стицању искуства за доследну 

примену критеријума. 

фармацеута у изради 

отпусне листе и у оквиру 

ње плана медикаментозне 

терапије код куће у једној 

организационој јединици 

КЦ-а.  

Вучетић потписане и од стране 

фармацеута. 

8 

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. 

31.12.2022. Мр пх Владимир 

Вучетић 

Постигнута 

усаглашеност са 

процедурама рада у 

области 

фармацеутске 

делатности.  

9 

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 Запослити дипломиране 

фармацеуте и 

фармацеутске 

техничаре. Израдити 

локалне водиче добре 

праксе за дистрибуцију 

и чување лекова у 

одељењским апотекама. 

1.6.2022. Начелник Службе 

фармацеутске 

делатности Мр пх 

Владимир Вучетић и 

директор УКЦ-а 

проф. др Слободан 

Милисављевић. 

У току 2022 

запослена су 4 

дипломирана 

фармацеута и 6 

фармацеутских 

техничара. 

Направљен је Водич 

за дистрибуцију и 

чување лекова у 

одељењским 

апотекама. 

10 

АПТ 5.1  Обезбедити адекватан 

хуман простор за обављање 

делатности. 

2 Пресељење централне 

апотеке у нови простор 

у оквиру 

реконструкције 

Техничког блока КЦ-а. 

31.12.2022. Начелник Службе 

фармацеутске 

делатности Мр пх 

Владимир Вучетић и 

директор УКЦ-а 

проф. др Слободан 

Апотека је 

пресељена у нови 

простор у 

Техничком блоку. 
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Милисављевић. 

11 

ЖС 4.1  Унапредити раздвајање 

фармацеутског и цитостатског 

отпада. 

1 Спровести додатну 

едукацију запослених у 

виду предавања. 

1.4.2022. Начелник Службе за 

епидемиологију, др 

Зорана Ђорђевић 

Спроведене су 

едукације у свим 

организационим 

целинама УКЦ-а, о 

чепу постоје 

записници. 

12 

ЖС 18.6  Потребан је већи број 

затворених колица за транспорт. 

2 Покренути поступак 

набавке додатних 

колица. 

1.6.2022. Директор УКЦ-а 

проф. др Слободан 

Милисављевић. 

Спроведена јавна 

набавка, потписане 

доставнице за 

колица. 

 

 

 

 
 

План припремио и стручно обрадио       Датум      в.д. Директор 

          проф. др Слободан Милисављевић  

проф. др Слободан Јанковић, 

председник комисије за квалитет             27.1.2022.         __________________________________ 

 


