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Демографска слика општине

▪Површина 306км2

▪40 насељених места

▪11.686 становника
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О Дому здравља Блаце

▪ Дом здравља

-Браће Вуксановић 55. 

▪ Здравствене амбуланте : 

- Барбатовац, 

- Горње Гргуре,

- Горња Драгуша, 

- Међухана,

- Горња Јошаница.
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Историјат

▪ Дом здравља је основан 15.05.1953. године, 
и у тим послератним годинама је радио
самостално, а касније у саставу Здравственог
центра Топлица Прокупље из којег се
издвојио одлуком Владе Републике Србије
29.01.1999. године. 

▪ Локална самоуправа је преузела оснивачка
права над Домом здравља 30.6.2008. године. 
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Кадровска структура

▪ Специјалиста опште медицине 6

▪ Специјалиста медицине рада 1

▪ Специјалиста гинекологије и акушерства 1

▪ Специјалиста интерне медицине 2

▪ Специјалиста пнеумофтизиологије 1

▪ Специјалиста радиологије 1

▪ Специјалиста офталмологије 1

▪ Магистар медицинске биохемије 1

▪ Специјалиста епидемиологије 1

▪ Специјалиста педијатрије 1

▪ Специјалиста опште стоматологије 1

▪ Специјалиста ортопедије вилица 1

▪ Доктор медицине 5

▪ Доктор стоматологије 1

▪ Струковне и Више медицинске сестре         4

▪ Медицинске сестре-техничари 46

▪ Административни радници 7

▪ Технички радници 8

▪ Помоћни радници 5

▪ УКУПНО РАДНИКА 94
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▪ СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОШЉЕНИХ

МУШКИ        ЖЕНСКИ  
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Организациона структура

1.  Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и медицинском
негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом, фармацеутском здравственом
делатношћу и поливалентном патронажом) 
2.  Служба здравствене заштите деце и жена
3.  Служба специјалистичко-консултативних делатности
4.  Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику
5.  Служба стоматолошке здравствене заштите
6.  Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника у свом саставу има следеће здравствене
амбуланте:
•  Здравствена амбуланта Барбатовац;
•  Здравствена амбуланта Горње Гргуре;
•  Здравствена амбуланта Горња Јошаница;
•  Здравствена амбуланта Међухана;
•  Здравствена амбуланта Горња Драгуша
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Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са 
кућним лечењем и медицинском негом, хитном и неодложном 
медицинском помоћи и санитетским превозом, фармацеутском 
здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) 
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Служба за здравствену заштиту одраслог становништва 
и радника - кућно лечење и медицинска нега
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Служба за здравствену заштиту одраслог 
становништва и радника -поливалентна патронажа
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Акредитација

▪ Дом здравља Блаце је прва акредитована
установа у Топличком округу.

▪ Први акредитациони статус у трајању од
три године је добијен крајем јануара 2013. 
године. 
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Kвалитет услуга

▪ Укупан број услуга:

2013.год – 447 114
2014.год – 563 403
2015.год – 597 618

▪ Пораст броја услуга за период од 2013 – 2015 године је – 33,66%
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Електронско фактурисање услуга

Фактурисане услуге

• 2014.година - 93.385.590,00 динара

• 2015.година - 101.613.020,00 динара

Износ фактурисаних услуга увећан за 8.227.430,00 динара
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Електронско фактурисање услуга

Вредност оспорених услуга у Вредност оспорених услуга у

Месец 2014.години 2015.години

Јануар 26 168,76 3 592,02

Фебруар 41 160,49 3 765,5

Март 24 453,71 4 443,97

Април 16 877,97 4 365,07

Мај 28 526,07 2 189,43

Јун 14 553,33 1 437,95

Јул 19 337,77 5 237,13

Август 12 313,12 2 683,14

Септембар 7 498,62 7 871,11

Октобар 9 931,49 4 191,78

Новембар 3 548,2 2 858,19

Децембар 2 918,16 3 319,79

Укупо 207 287,71 45 955,08

Просечна вредност оспорења услуга у 2014. години износи 17 273,97 динара

Просечна вредност оспорења услуга у 2015. години износи 3 829,59  динара
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Сарадња са локалном самоуправом

▪ Инвестиционо-техничко одржавање просторија

▪ Реновирање амбуланти

▪ Набавка санитетског возила

▪ Асфалтирање прилаза Дому здравља

▪ Финансирање стручног усавршавања

▪ Средства за надокнаду немедицинских и медицинских радника
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Сарадња

Пројекти и донације у 2015 години

▪ апарат за електролите ,

▪ биохемијски аналајзер,

▪ ЕКГ апарат,

▪ два нова клима уређаја, 

▪ пулт за бебе ,

▪ негатоскоп,

▪ глукометри и  друга потребна опрема
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Превентивне услуге

▪ Укупан број превентивних услуга по годинама:

2013.год – 11 117
2014.год – 11 522
2015.год – 12 523
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Анализа капитације – превентива – у 2015 години

Просечан број урађених превентивних прегледа по изабраном лекару: 

2014.година - 59.63
2015.години - 90,03.

Здравствена заштита одраслих

Просечан број превентивних прегледа

2014 2015

квартал 1 35,62 квартал     1 80,83

квартал     2 36,23 квартал     2 100,08

квартал     3 57,31 квартал     3 69,87

квартал     4 109,38 квартал     4 109,33

Укупно : 59,63 90,03
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Главна достигнућа и потенцијали установе

▪ Јасно дефинисане процедуре

▪ Водичи добре клиничке праксе - примењује се 5 клиничких путева. 

▪ Унапређење квалитета рада и безбедности пацијената и запослених. 

▪ Безбедно управљање медицинским отпадом. 

▪ Опрема је добрим делом савремена.

▪ Усавршавања у области унапређења квалитета. 

▪ Дизајниран wеб сајт са информацијама од значаја за рад. 
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Главна достигнућа и потенцијали установе

▪ Поштују се права пацијената. 

▪ Праћење задовољства корисника и запослених.

▪ Људски, финансијски и сви други ресурси су распоређени на одговарајући начин. 

▪ Руководство установе у потпуности остварује своју функцију са жељом да
унапреди квалитет рада и безбедност пацијената и запослених. 

▪ Постоји добра сарадња са локалном самоуправом и другим организацијама. 

▪ У 2013.години установа је акредитована са обавезом одржавања нивоа
функционалности, али и константног унапређења квалитета рада и безбедности
пацијената. 

▪ Урадили смо Стратешки план и утврдили Мисију и Визију Установе
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Мисија

Дом здравља Блаце је установа примарне здравствене
заштите која квалитетом здравствених услуга, 

ефикасним и рационалним организовањем рада ствара
услове за континуирану професионалну подршку

превенцији, развијајући партнерства у заједници за
здравији, квалитетнији и дужи живот. 

Кроз развој превентивног рада и промоцију здравља
посвећена је очувању и унапређењу здравља

становништва општине Блаце, а уз стручне кадрове и 
имплементацију савремених технологија омогућава

једнакост и доступност свима, превенцију здравима а 
здравље болеснима. 
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Визија

Пружањем здравствених услуга високог квалитета, 
утемељених на јасном стратешком правцу, праћењем
потреба корисника и чврстим системима контроле и 

безбедности пацијената, Дом здравља Блаце ће
постати место у коме ће се константно унапређивати

превенција, а болести успешно дијагностиковати, 
лечити и излечити уз стално унапређење квалитета

здравствених услуга и задовољства корисника.
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Стратешки план

Стратешки план садржи пет стратешких циљева. 

1. Акредитовање Дома здравља

2. Унапређење превентивних здравствених услуга

3. Повећање доступности здравствене заштите и њеног квалитета

4. Улагање у развој људских ресурса и осталих капацитета

5. Квалитет здравствене заштите и безбедност пацијента
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Како ћемо то остварити?

▪ Сталнимим унапређењем квалитета здравствене
заштите

▪ Сталним унапређењем ефективности и 
ефикасности у пружању здравствених услуга

▪ Превентивним деловањем, перманентним
здравственим васпитањем, просвећивањем

▪ Континуираном едукацијом и усавршавањем
свих запослених

▪ Увођењем нових дијагностичких и терапијских
процедура, путева добре клиничке праксе и 
скрининга од националног интереса

▪ Обезбеђивање адекватног простора, набавком
савремене и софистициране опреме

▪ Унапређивањем и изналажењем нових начина
сарадње
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Како ћемо то остварити?

ПОСТАВИЛИ СМО СЕБИ ВИСОКЕ ЦИЉЕВЕ....
УЛОЖИЛИ ИСКРЕНЕ НАПОРЕ...

НАШ ПУТ НЕМА АЛТЕРНЕТИВУ!

НАШ ИЗБОР ЈЕ КВАЛИТЕТ!
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Квалитет није само чин, то је навика.

(Аристотел)

ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!


	ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
	Географски положај општине Блаце 
	Географски положај општине Блаце 
	Демографска слика општине
	О Дому здравља Блаце
	О Дому здравља Блаце
	О Дому здравља Блаце
	О Дому здравља Блаце
	Историјат
	Историјат
	Историјат
	Кадровска структура
	Организациона структура
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) 
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) 
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) 
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и медицинском негом, хитном и неодложном медицинском помоћи и санитетским превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом) 
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника - кућно лечење и медицинска нега
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника - кућно лечење и медицинска нега
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника - кућно лечење и медицинска нега
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника - кућно лечење и медицинска нега
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника - кућно лечење и медицинска нега
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника -поливалентна патронажа
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника -поливалентна патронажа
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника -поливалентна патронажа
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника -поливалентна патронажа
	Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника -поливалентна патронажа
	Служба здравствене заштите деце и жена 
	Служба здравствене заштите деце и жена 
	Служба здравствене заштите деце и жена 
	Служба здравствене заштите деце и жена 
	Служба здравствене заштите деце и жена 
	Служба специјалистичко-консултативних делатности 
	Служба специјалистичко-консултативних делатности 
	Служба специјалистичко-консултативних делатности 
	Служба специјалистичко-консултативних делатности 
	Служба специјалистичко-консултативних делатности 
	Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну  дијагностику 
	Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну  дијагностику 
	Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну  дијагностику 
	Служба стоматолошке здравствене заштите 
	Служба стоматолошке здравствене заштите 
	Служба стоматолошке здравствене заштите 
	Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове 
	Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове 
	Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове 
	 Акредитација
	 Акредитација
	Kвалитет услуга
	Електронско фактурисање услуга
	Електронско фактурисање услуга
	Сарадња са локалном самоуправом
	Сарадња са локалном самоуправом
	Сарадња са локалном самоуправом
	Сарадња
	Превентивне услуге
	Анализа капитације – превентива – у 2015 години
	Главна достигнућа и потенцијали установе
	Главна достигнућа и потенцијали установе
	Мисија
	 Визија
	Стратешки план
	Како ћемо то остварити?
	Како ћемо то остварити?
	                                                         Квалитет није само чин, то је навика.�                                                                                                             �                                                                                          (Аристотел)�����ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!

