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Jedina ustanova PZZ u Srbiji, koja 6 godina uzastopno dobija nagradu
za najbolji Dom zdravlja od Ministarstva zdravlja RS





Колико радимо...
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Хоризонтална комуникација
Како радимо у Дому здравља

Мултидисциплинарно 
учешће у лечењу

• Резултат директно иде 
лекару

• Хитна обавештења 
изабраним лекарима

• Протоколи
• Едукације и организациони 

састанци



Вертикална комуникација

Терцијарни ниво

Секундарни ниво

Примарни ниво

Изабрани лекар Лабораторија

Пацијент



Организација службе

• 1 специјалиста клиничке биохемије
• 6 лабораната

• Довољно или не ???



Шта о томе каже закон...

PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U 
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE
("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011 i 10/2012 - dr. pravilnik)

• Мере извршења



A. Zdravstvene ustanove na primarnom nivou
1. Dom zdravlja

Član 3
Dom zdravlja može se osnovati i obavljati zdravstvenu delatnost ako u pogledu 
kadra ima najmanje:
……
6) u oblasti laboratorijske dijagnostike - jednog diplomiranog farmaceuta -
medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu 
medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije i
dva laboratorijska tehničara sa srednjom školskom spremom;
…..

Član 4
9) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta - medicinskog 
biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili 
doktora medicine specijalistu kliničke biohemije, šest laboratorijskih tehničara sa 
višom odnosno srednjom školskom spremom i jednog pomoćnog radnika na obim 
posla do 120.000 analiza godišnje;

Шта о томе каже закон...



Мере Извршења



Мере Извршења

Недостаје



Национална спољна контрола
“SNEQAS”

Центра
лни ИС

Приватне 
Лаборато

рије

Лаборато
рије ЗЗЈЗ

Лаборато
рије на 

ТЗЗ

Лаборато
рија на 

СЗЗ

Лаборато
рија на 

ПЗЗ



Закључци и предлози

1. Уврстити лабораторијску дијагностику у 
табелу мера извршења

2. Поново увести редовну националну
спољну контролу ”SNEQAS”

3. Повећати међусобну сарадњу
4. Централни ИС



ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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