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ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ 
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ  

 
 

Према Правилнику о показетељима квалитета здравствене заштите 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 57/07), показатељи квалитета се прате 
у установама примарне здравствене заштите (дом здравља, завод за здравствену 
заштиту студената и завод за здравствену заштиту радника) у свим службама у 
којима здравствену делатност обављају изабрани лекари (служба опште медицине, 
служба здравствене заштите деце, школске деце и омладине, служба здравствене 
заштите жена и служба медицине рада). 
Обавезни показатељи квалитета који се прате у примарној здравственој заштити 
јесу: 
1. Просечан број посета по лекару. 
(Израчунава се као број свих посета подељен са бројем лекара) 
2. Просечан број рецепата по лекару на 100 посета. 
(Израчунава се као укупан број прописаних рецепата подељен са укупним бројем 
куративних посета и помножен са 100) 
3. Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета. 
(Израчунава се као укупан број упута за лабораторију подељен са укупним бројем 
куративних посета и помножен са 100) 
4. Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета. 
(Израчунава се као укупан број упута за рендген подељен са укупним бројем 
куративних посета и помножен са 100) 
5. Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета. 
(Израчунава се као укупан број упута за ултразвук подељен са укупним бројем 
куративних посета и помножен са 100) 
6. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни преглед по лекару 
на 100 посета. 
(Израчунава се као укупан број упута за специјалистичко-консултативни преглед 
подељен са укупним бројем куративних посета и помножен са 100) 
7. Проценат превентивних посета у укупном броју посета. 
(Израчунава се као укупан број превентивних посета подељен са укупним бројем 
посета и помножен са 100) 
8. Обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година. 
(Израчунава се као број вакцинисаних особа старијих од 65 година подељен са 
бројем особа старијих од 65 година на територији коју покрива дом здравља и 
помножен са 100). 

 
Служба опште медицине 

 
 
1. Просечан број посета по лекару. Просечан број посета у овој служби у 
Републици Србијије 7247 (7077 у 2009. и 6829 у 2008.год). 
2. Просечан број рецепата по лекару на 100 посета. Просечан број рецепата 
по лекару на100 посета у овој служби у Републици Србији је 197,8 (188,9 у 2009. 
и 156,6 у 2008.год). 
3. Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета. Просечан 
број упута за лабораторију по лекару на 100 посета у овој служби у Републици 
Србији је 13, 9 (13,7 у 2009. и 11,3 у 2008.год). 



4. Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута зарендген по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 
2,3 (2,6 у2009. и 2,0 у 2008.год). 
5. Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута за ултразвук по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији 
је 2,0 (2,0 у 2009. и 1,6 у 2008.год). 
6. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни преглед по 
лекару на 100 посета.).Просечан број упута за специјалистичко-консултативни 
преглед по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 25,6 (26,0 
у 2009. и 21,7 у 2008.год.). 
7. Проценат превентивних посета у укупном броју посета Просечан проценат 
превентивних посета у укупном броју посета у овој служби у Републици Србији 
је 5,0 (5,0 у 2009. и 5,8 у 2008.год). 
8. Обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година. 
Просечан обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година у 
овој служби у Републици Србији је 11,7 (14,1 у 2009. и 14,6 у 2008.год). 
 
 
 
У табелама 1 и 2 приказани су сви обавезни показатељи квалитета који се прате за 
изабраног лекара у служби опште медицине по здравственим установама 
 
Табела 1 

Здравствена 
Установа 

Просечан 
посета по 

лекару 

Просечан 
број рецепата 
по лекару на 

100 посета 

Просечан број 
упута за 

лабора. по 
лекару на 100 

посета 

Просечан 
број упута за 
рендген по 
лекару на 
100 посета 

Дом здрваља  
Ваљево 7587 257.28 11.77 2.77 

Дом здравља 
Осечина  3833 174.74 11.32 1.05 

Дом Здравља  
Љиг 774 198.03 11.45 1.0 

Дом здравља  
Мионица 945 217.77 8.69 0.99 

Дом здравља  
Лајковац 5064 181.77 14.24 2.88 

Дом здравља  
Уб 2423 197.83 14.80 2.31 

Србија 7147 197, 8 13,9 2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 2 

Здравствена 
Установа 

Просечан број 
упута за 

ултразвук по 
лекару на 100 

посета 

Просечан број 
упута за 

специјалистичко- 
консултативни 

преглед по 
лекару на 100 

посета 

Проценат 
превентивних 

посета у 
укупном 

броју посета 

Обухват 
вакцинацијом 

против 
грипа особа 

старијих 
од 65 година 

Дом здрваља  
Ваљево 0.89 19.62 3.63 12.39 

Дом здравља 
Осечина  0.51 13.13 5.88 13.14 

Дом Здравља  
Љиг 0.40 17.58 1.46 10.46 

Дом здравља  
Мионица 0.50 12.36 1.70 9.47 

Дом здравља  
Лајковац 2.97 20.89 9.91 9.26 

Дом здравља  
Уб 1.53 22.98 2.76 5.47 

Србија 2.0 25.6 5.0 11.7 
 
 

Служба здравствене заштите деце, школске деце и омладине 
 
 
1. Просечан број посета по лекару. Просечан број посета у овој служби у 
РепублициСрбији је 7235 (7104 у 2009. и 7005 у 2008.год). 
2. Просечан број рецепата по лекару на 100 посета. Просечан број рецепата 
полекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 51,8 (52,5 у 2009. и 
51,6у 2008.год). 
3. Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета.Просечан 
број упута за лабораторију по лекару на 100 посета у овој служби у Републици 
Србији је 12,4 (12,8 у 2009. и 13,4 у 2008.год). 
4. Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута за рендген по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 
0,5 (0,5 у 2009. и 0,5 у 2008. год). 
5. Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута за ултразвук по лекару на 100 посета у овој службиу Републици Србији је 
0,7 (1,0 и 2009. и 0,8 у 2008. год). 
6. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни преглед по 
лекару на 100 посета. Просечан број упута заспецијалистичко-консултативни 
преглед по лекару на 100 посета у овој служби уРепублици Србији је 14,1 (14,5 
у 2009. и 14,8 у 2008.год). 
7. Проценат превентивних посета у укупном броју посета Просечан проценат 
превентивних посета у укупном броју посета у овој служби уРепублици Србији 
је 20,2 (18,8 у 2009. и 19,5 у 2008.год). 
 
 



У табелама 3 и 4 приказани су сви обавезни показатељи квалитета који се прате 
заизабраног лекара у служби здравствене заштите деце и школске деце по 
здравственим установама 
Табела 3  

Здравствена 
Установа 

Просечан број 
посета по 

лекару 

Просечан број 
рецепата по 

лекару 
на 100 посета 

Просечан број 
упута за 

лабораторију 
по лекару на 

100 посета 

Просечан број 
упута 

за рендген по 
лекару 

на 100 посета 
Дом здрваља  
Ваљево 5868.38 56.09 16.5125 0.56 

Дом здравља 
Осечина  7848.0 61.74 25.11 0.14 

Дом Здравља  
Љиг 6725.5 66.41 15.07 0.19 

Дом здравља  
Мионица 5403.0 55.33 18.35 0.19 

Дом здравља  
Лајковац 6123.0 55.25 7.58 0.63 

Дом здравља  
Уб 5940.82 63.88 13.50 0.35 

Србија 7235 51.8 12.4 0.5 
 
Табела 4  

Здравствена 
Установа 

Просечан број упута 
за ултразвук по 

лекару на 
100 посета 

Просечан број 
упута за 

специјалистичко-
консултативни 

преглед по лекару 
на 100 посета 

Проценат 
превентивних 

посета у 
укупном броју 

посета 

Дом здрваља  
Ваљево 0.25 14.47 21.66 

Дом здравља 
Осечина  0.58 17.44 27.52 

Дом Здравља  
Љиг 0.14 7.98 12.27 

Дом здравља  
Мионица 0.09 9.25 18.05 

Дом здравља  
Лајковац 0.75 6.08 23.39 

Дом здравља  
Уб 1.16 13.42 26.97 

Србија 0.7 14.1 20.2 
 
 
 
 
 
 
 
 



Служба здравствене заштите жена 
 
1. Просечан број посета по лекару. Просечан број посета у овој служби у 
Републици Србији је 5315 (6251 у 2009. и 5563 у 2008.години). 
2. Просечан број рецепата по лекару на 100 посета. Просечан број рецепата 
по лекаруна 100 посета у овој служби у Републици Србији је 41,8 (42,6 у 2009. и 
47,9 у 2008.год). 
3. Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета. Просечан 
број упута залабораторију по лекару на 100 посета у овој служби у Републици 
Србији је 38,5 (33,9 у 2009. и 31,6 у 2008.год). 
4. Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута зарендген по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 
2,2 (1,8 у 2009. и 1,2 у 2008.год). 
5. Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута за ултразвук по лекару на 100 посета у овојслужби у Републици Србији је 
24,4 (23,4 у 2009. и 24 у 2008.год). 
6. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни преглед по 
лекару на 100 посета. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни 
преглед по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србијије 25,2 (20,5 
у 2009. и 17,7 у 2008.год). 
7. Проценат превентивних посета у укупном броју посета Просечан проценат 
превентивнихпосета у укупном броју посета у овој служби у Републици Србији 
је 50,2 (52,2 у 2009. и 48,0 у 2008.год). 
 
У табелама 5 и 6 приказани су сви обавезни показатељи квалитета који се прате за 
изабраног лекара у служби здравствене заштите жена по здравственим установама 
 
Табела 5 

Здравствена 
Установа 

Просечан број 
посета по 

лекару 

Просечан број 
рецепата по 

лекару 
на 100 посета 

Просечан број 
упута за 

лабораторију 
по лекару на 

100 посета 

Просечан број 
упута 

за рендген по 
лекару 

на 100 посета 
Дом здрваља  
Ваљево 7842.0 29.47 35.05 1.89 

Дом здравља 
Осечина  2066.0 31.21 42.77 3.39 

Дом Здравља  
Љиг 5017.0 52.52 53.86 0.23 

Дом здравља  
Мионица 5718.0 51.82 47.88 2.20 

Дом здравља  
Лајковац 3928.0 8.96 10.18 0.03 

Дом здравља  
Уб 4100.83 47.66 37.52 1.72 

Србија 5315 41.8 38.5 2.2 
 
 
 
 
 



Табела 6 

Здравствена 
Установа 

Просечан број упута 
за ултразвук по 

лекару на 
100 посета 

Просечан број 
упута за 

специјалистичко-
консултативни 

преглед по лекару 
на 100 посета 

Проценат 
превентивних 

посета у 
укупном броју 

посета 

Дом здрваља  
Ваљево 9.13 3.2 52.58 

Дом здравља 
Осечина  45.66 12.96 51.45 

Дом Здравља  
Љиг 27.06 19.24 39.09 

Дом здравља  
Мионица 2.20 8.26 58.69 

Дом здравља  
Лајковац 43.53 0.74 42.31 

Дом здравља  
Уб 29.18 24.21 49.30 

Србија 24.4 25.2 50.2 
 
 

Служба медицине рада 
 
 
1. Просечан број посета по лекару. Просечанброј посета у овој служби у 
Републици Србији је 6336 (5941 у 2009. и 5820 у 2008.год). 
2. Просечан број рецепата по лекару на 100 посета. Просечан број рецепата 
по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 147,3 (132,9 у 
2009. и 128,7 у 2008.год). 
3. Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета. Просечан 
број упута за лабораторију по лекару на 100 посета у овој служби у Републици 
Србији је 15,0 (15,8 у 2009. и 14,4 у 2008.год). 
4. Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута за рендген по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 
3,7 (3,0 у 2009. и 3,0 у 2008.год). 
5. Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета. Просечан број 
упута за ултразвук по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 
2,3 (2,4 у 2009. и 2,2 у 2008.год). 
6. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни преглед по 
лекару на 100 посета. Просечан број упута за специјалистичко-консултативни 
преглед по лекару на 100 посета у овој служби у Републици Србији је 27,4 (28,8 
у 2009. и 28,6 у 2008.год). 
7. Проценат превентивних посета у укупном броју посета Просечан проценат 
превентивних посета у укупном броју посета у овој служби у Републици Србији 
је 9,0 (7,5 у 2009. и 9,3 у 2008.год). 
 
У табелама 7 и 8 приказани су сви обавезни показатељи квалитета који се прате за 
изабраног лекара у служби здравствене медицине рада по здравственим установама 
 
 



Табела 7 

Здравствена 
Установа 

Просечан број 
посета по 

лекару 

Просечан број 
рецепата по 

лекару 
на 100 посета 

Просечан број 
упута за 

лабораторију 
по лекару на 

100 посета 

Просечан број 
упута 

за рендген по 
лекару 

на 100 посета 
Дом здрваља  
Ваљево 7356.0 181.09 13.84 36.03 

Србија 6336.0 147.3 15.0 3.7 
 
Табела 8 

Здравствена 
Установа 

Просечан број упута 
за ултразвук по 

лекару на 
100 посета 

Просечан број 
упута за 

специјалистичко-
консултативни 

преглед по лекару 
на 100 посета 

Проценат 
превентивних 

посета у 
укупном броју 

посета 

Дом здрваља  
Ваљево 1.82 19.80 2.76 

Србија 2.3 27.4 9.0 
 
 

Упоредни приказ показатеља квалитета по службама 
 
Просечан број посета по лекару 
Највише прегледа по изабраном лекару је остварено у служби опште медицине 
ДЗ Осечина –8145.50, а најмање у служби за здравствену заштиту жена такође у 
ДЗ Осечина – 2066.0. 
Просечан број рецепата по лекару на 100 посета 
Најмање рецепата на 100 посета су преписивали изабрани гинеколози ДЗ 
Лајковац – 8.96, а највише изабрани лекари у служби опште медицине ДЗ 
Ваљево – 257.28. 
Просечан број упута за лабораторију по лекару на 100 посета 
Најмање упута за лабораторијски преглед на 100 посета су захтевали изабрани 
педијатри ДЗ Лајковац око 8, а највише изабрани гинеколози, ДЗ Љиг скоро 
53.86. 
Просечан број упута за рендген по лекару на 100 посета 
Најмање упута за рендген имали су  изабрани педијатар ДЗ Лајковац – 0.03, док 
су у служби медицине рада ДЗ Ваљево изабрани лекари имали 36.03 упута на 
100 посета. 
Просечан број упута за ултразвук по лекару на 100 посета 
Изабрани педијатар ДЗ Мионица на 100 посета имао је је 0.09 упута за 
ултразвучним прегледом, док је у служби за здравствену заштиту жена ДЗ 
Осечина било 45.66 упута за ултразвучни преглед на 100 остварених посета. 
Просечан број упута за специјалистичко-консултативни преглед по лекару 
на 100 посета. 
Изабрани гинеколози  ДЗ Лајковац су на консултације упућивали мање од 1 
пацијена на 100 куративних посета, а изабрани гинеколози ДЗ Уб - 24.21. 
Проценат превентивних посета у укупном броју посета 
Највише превентивних прегледа је остварено у служби за здравствену заштиту 



жена, ДЗ Ваљево, више од половина свих посета (52.58%), а најмање у служби 
за општу медицину, ДЗ Мионица  свега 1.70%. 
Обухват вакцинацијом против грипа особа старијих од 65 година 
Прати се само у служби опште медицине и креће се у распону од 5.47 у ДЗ Уб 
до 13.14 у ДЗ Осечина, док просек на нивоу Републике Србије износи 11,7%. 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- 
КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА 

 
УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Специјалистичко-консултативна служба интерне медицине 
 
Овај показатељ се пратио само у Дому здравља Ваљево. 
1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања 
пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања 
прегледа. Просечна дужина чекања на заказан први преглед у овој служби ДЗ 
Валјева је 1.74, док је на нивоу Републике  10,6 дана ( креће се од 0,1 до 27,1 
дана). 
2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У ДЗ Ваљево није 
обезбеђен рад специјалисте интерне медицине у послеподневним сатима (0 
сати)  
3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко- 
консултативних прегледа. Омогућено заказивање прегледа сваког радног дана 
амбуланте. 
4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у 
специјалистичко-консултативној служби.  У ДЗ Ваљево овај проценат је 
90.65 док је на нивоу целе републике  47,6%. 
 
 
УСТАНОВЕ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Хируршке гране 
 
1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања 
пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања 
прегледа. Просечна дужина чекања на заказан први преглед у овој служби у 
Општој болници Ваљево је 5.29 – ниво Републике 11,62 дана (0,1 до 54 дана). 
2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У већини 
здравствених установа рад ове службе је обезбеђен у послеподневној смени од 2 
до 20 сати недељно, док је у Општој болници Ваљево – 18. 
3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко- 
консултативних прегледа. Oмогућено заказивање прегледа сваког радног дана 
амбуланте. 
4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у 
специјалистичко-консултативној служби. Овај показатељ се кретао у 
интервалу од 1,4% до 100% на нивоу Републике. У Општој болници Ваљево је 
100%. 



Интернистичке гране 
 
1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања 
пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања 
прегледа Просечна дужина чекања на заказан први преглед у овој служби у 
Општој болници Ваљево је 10.34. Просечна дужина чекања на заказан први 
преглед у овој служби на нивоу Републике  Србије је 13,1 дан (од 1,3 до 35,5 
дана). 
2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У Општој Болници 
Ваљево укупан број сати када служба ради поподне је 21 ( уосталим 
здравственим установама од 4 до 22 сата недељно). 
3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко- 
консултативних прегледа. Oмогућено заказивање прегледа сваког радног дана 
амбуланте. 
4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у 
специјалистичко-консултативној служби. Проценат заказаних посета у 
односу на укупан број првих посета у специјалистичко-консултативним 
службама интернистичких грана ОБ Ваљево је  60.48% ( просек - 31,2%). 
 
 
Педијатрија 
 
1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања 
пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања 
прегледа. Просечна дужина чекања на заказан први преглед у овој служби ОБ 
Ваљево је 9.35. Просек у целој републици је 7,9 дана (од 0,2 до 36,8 дана). 
2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У овој установи 
амбуланте раде сваког радног дана и у послеподневним сатима – 40 сати 
недељно (просек од 4 до 25 сати). 
3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко- 
консултативних прегледа. Oмогућено заказивање прегледа сваког радног дана 
амбуланте. 
4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у 
специјалистичко-консултативној служби. Овај показатељ се кретао у 
интервалу од 0,6% до 100% просек 14.3% на нивоу Републике, док је у ОБ 
Ваљево 74.91%.  
 
 
Гинекологија и акушерство 
 
1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања 
пацијентаспецијалистичко-консултативној служби до времена заказивања 
прегледа. У здравственим установама, које су пратиле овај показатељ, просечна 
дужина чекања од времена заказивања до прегледа креће се од 0,1 до 19,8 дан - 
7,8 дана. У ОБ Ваљево овај показатељ износи  2.56. 
2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У ОБ Ваљево није 
обезбеђен рад специјалисте у послеподневним сатима (0 сати). У осталим 
здравственим установама рад гинеколошке амбуланте је обезбеђен у 
послеподневној смени од 6 до 22 сата недељно. 



3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко- 
консултативних прегледа. Oмогућено заказивање прегледа сваког радног дана 
амбуланте. 
4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у 
специјалистичко-консултативној служби. Проценат заказаних посета у 
односу на укупан број првих посета у гинеколошко-акушерским 
специјалистичким  амбулантама је 6,2%, док  проценат код ОБ Ваљево износи 
61.13%. 
 
 
Психијатријска специјалистичко-консултативна служба 
 
1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања 
пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања 
прегледа. У осталим здравственим установама се просечна дужина чекања од 
времена заказивања до прегледа креће од 1,1 до 20,2 дана, просек- 5,8 дана. Овај 
показатељ у ОБ Ваљево износи 1.12. 
2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У здравственим 
установама рад ове службе је обезбеђен у послеподневној смени од 4 до 40 сати 
недељно, док је у ОБ Ваљево 35 сати недељно. 
3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко- 
консултативних прегледа. Oмогућено заказивање прегледа сваког радног дана 
амбуланте. 
4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у 
специјалистичко-консултативној служби. Овај показатељ кретао у интервалу 
од 8,6% до 100%, просек  18,6%. Проценат  у ОБ Ваљево  је 87.08%.  
 
 
 

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЕКУНДАРНОЈ  
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

 
 

Податке за праћење показатеља квалитета рада у стационарним установама у 
Републици Србији доставили су установе секундарне и терцијарне здравствене 
заштите. 
Квалитет рада стационарних здравствених установа у републици Србији праћен 
је преко обавезних показатеља за ниво установе и показатеља за медицинске 
гране. То су: 
 
 Стопа леталитета 
 Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема 
 Просечна дужина болничког лечења 
 Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи 
 Проценат обдукованих 
 Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза 
 Проценат пацијената упућених у друге здравствене установе (осим на 

рехабилитацију) 
 



Ови показатељи су се пратили и за ниво установе и посебно за област интерне 
медицине, хирургије, педијатрије и гинекологије са акушерством. Осим тога по 
појединим гранама пратили су се и: 
 
за интерну медицину: 
 
 Стопа леталитета од инфаркта миокарда 
 Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема 
 Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта 
 Проценат умрлих од цереброваскулараног инсулта у току првих 48 сати 

од пријема 
 Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом 

миокарда 
 Просечна дужина болничког лечења код пацијената са 

цереброваскуларним инсултом, 
 
за хирургију: 
 Стопа леталитета оперисаних пацијената 
 Стопа леталитета неоперисаних пацијената 
 Просечан број преоперативних дана лечења 
 Просечан број оперисаних пацијената у општој, спиналној и епидуралној 

анестезији по хирургу 
 
за гинекологију и акушерство: 
 Број трудница и породиља умрлих током хоспитализације 
 Број живорођене деце умрле до отпуста из болнице 
 Број повреда породиља насталих при порођају 
 Број повреда новорођенчади насталих при порођају 
 Проценат порођаја обављених царским резом 

 
 
Обавезни показатеља за ниво установе 

Назив показатеља 
 

ОБ 
Ваљево 

Република 
Србија 

Просечна дужина болничког лечења 7.02 6.8 
Број медицинских сестара по заузетој болничкој 
постељи 0.72 0.8 

Стопа леталитета 4.98 3.7% 
Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницу 23.93 33.0% 
Проценат обдукованих 14.21 4.6% 
Проценат подударности клиничких и обукционих дијагноза 96.40 46% 
Проценат пацијената упућених у друге установе 1.58 2.3% 
 
 
 
 
 
 
 
 



Просечне дужине болничког лечења у OБ ВАЉЕВО 
Назив показатеља 

 
ОБ 

Ваљево 
Република 

Србија 
Преоперативни дани 1.10 1.1 
Просечна дужина болничког лечења - Инфаркт миокарда 8.67 9.3 
Просечна дужина болничког лечења -
Цереброваскуларни инсулт 11.94 9 

Просечна дужина болничког лечења - Хирургија 5.73 6.3 
Просечна дужина болничког лечења - Интерно 10.47 8.4 
Просечна дужина болничког лечења - Педијатрија 4.13 4.8 
Просечна дужина болничког лечења - Гинекологија 4.46 5.8 
Просечна дужина болничког лечења – ниво установе 7.02 6.8 
 

Укупан број хирушких интервенција обављених у хирушким салама  у 
овој установи је 9944. Број оперисаних о општој, спиналној и епидуралној 
анестезији је 7021, док је просечан број оперисаних пацијената по хирургу 
135.02. 

 
Болнички леталитет на нивоу установе у 2010. години у општим болницама 
износио је 3,7%, нанивоу Републике Србије, док је за ОБ овај показатељ 4,98%. 
За гране медицине општих болница: 

 На интерним одељењима 7,4%, ниво болнице -10.52% 
 На хирургији просек републике - 2,4%, ниво болнице – 3.32% 
 На педијатрији просек републике 0,06%, ниво болнице  -0,07% 
 На гинекологији са акушерством 0,07%, ниво болнице – 0.00% 

 
Проценат умрлих у првих 48 сати у болници (од укупног броја умрлих) на 
нивоу установе у општим болницама износио је у 2010. години 33%, на нивоу 
републике. У ОБ Ваљево овај показателј износи  23.93%. 

 На интерним одељењима 35,3%, ниво болнице – 25.18%, 
 Хируршким 25,8%, ниво болнице – 20.68%, 
 Гинекологији и  акушерству 15,7%, ниво болнице – 0.00% 
 Педијатрији проценат је 29,7%. ниво болнице -  0.00% 

 
Специфични леталитет од акутног инфаркта миокарда на интерним 
одељењима општих болница у 2010. години износио је 9,4%, ниво ОБ Ваљево – 
12.88% а у првих 48 сати од пријема од исте болести износио је 5,9%, ниво ОБ 
Ваљево – 9.59%. 
 
Специфични леталитет од цереброваскуларног инсулта у 2010. је износио 
21,0%, ниво ОБ Ваљево – 30.55%. Леталитет у првих 48 сати од можданог 
инсулта  у  посматраном периоду за ниво републике је 5.9%, док је ниво ОБ 
Ваљево – 7.29%. 
 
Стопа леталитета оперисаних и неоперисаних пацијената износи 2% за 
неоперисане и 1% за оперисане пацијенте, док у ОБ Ваљево за оперисане 
пацијенте износи 1.37, а за неоперисане 3.10. 
 
Проценат обдукованим пацијентима у ОБ Ваљево на нивоу целе установе је 
износио 14.21%  - док је тај показатењ на нивоу републике 4.6%. Проценат 



подударности клиничких и обдукционих дијагноза је 96.40% у овој установи ( 
ниво РС -  45.6%). Проценат упућених у друге устнове износи 1.58% ( ниво РС 
– 2.3%). 
 

Од 1320 порођаја у Општој болници Ваљево у 2010.години 409 или 
31.0% је обављено царским резом, (ниво РС 27,4%). Повреда породиља и 
новорођенчета насталих при порођају није било. Такође није било ни трудница 
и породиља умрлих током хоспитализације, док је једно живорођено дете умрло 
до  отпуста  из болнице.  

 
Проценат пацијената збринутих у овиру златног сата у општим 

болницама износи 76,3% на нивоу републике, док је на нивоу ОБ Ваљево 
88.79%. Проценат успешно спроведених кардиопулмоналних реанимација у 
општим болницама износи 69,8%, на нивоу републике, а у ОБ Ваљево 46,34%. 
 

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА 
 
 Тотална 

протеза кука 
и колена 

ЦТ главе и 
врата без 

контрасних 
средстава 

ЦТ 
лумбалног 
дела кичме 

без 
контраста 

ЦТ 
лумбалног 
дела кичме 

са 
контрастом 

Томографија 
магнетном 
резонанцом 

Укуп. број 
пацијената на 
листи чекања (на 
дан 31.12) 

0 164 26 1 259 

Бр пацијената са 
листе чекања 
којима је урађена 
интревенција 

119 844 114 0 3116 

Укупан бр. пац. 
којима је урађена 
процедура у ЗУ 

123 1721 232 0 5737 

Укупан бр дана 
проведених на 
листи чекања 

1698 70449 9713 0 173295 

Број нових 
пацијената на 
листи чекања 

117 1195 144 1 3554 

% извршених 
процедура са листе 
чекања у односу 
на укупан број 

96.75 49.04 49.14  54.31 

% урађених 
процедура са листе 
чекања 

100 83.73 81.43  92.33 

Просечна дужина 
чекања 14.27 83.47 85.20  55.61 

 
 
 
 



БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНТА 
(ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА 

 
 

У ОБ Ваљево установљена је процедура и о нежељеном дејству лека и о 
нежељеним догађајима.  

У 2010. години у ОБ Ваљево било је  
 36 падова и повреда пацијената,  
 93 пацијената са декубитарним ранама,  
 3 компликација услед анастезије,  
 30 поновлјених операција у истој регији,  
 53 тромбоемболијских компликација. 

 
Стопа инциденце оперативног места на нивоу болнице је 0.35 – независно од 

класе контаминације, док је на нивоу Републике Србије 1.9. 
 
Такође су се пратиле и стопе инциденције болничких инфекција. Стопа 

инциденције свих болничких инфекција на јединици интезивне неге  у ОБ 
Ваљево износи – 3.67, док је на нивоу РС износила 1.0.Стопа инциденције 
болничких инфекција мокраћног система на свим одељењима у овој болници 
износила је 2.58 док је ниво републике 1.5. 
 
 

СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

Према подацима које су здравствене установе доставиле заводима и 
институтима зајавно здравље, евидентно је повећање броја запослениох који су 
обновили своје знање у току 2010. и похађали неку врсту едукације или другог вида 
стручног усавршавања у односу на 2009. Узрок томе јесте обавеза здравствених 
радника за скупљањем поена ради обнова лиценце, па су овог пута и сами показали 
иницијативу у проналажењу неког вида едукације. 

 

Здравствена 
Установа 

% запослених 
који су 

учествовали у 
обнови знања 

и вештина 

Просек Републике 
Србије 

Дом здрваља Ваљево 47.56 74.7 
Дом здравља Осечина  79.17 74.7 
Дом Здравља Љиг 72.55 74.7 
Дом здравља  Мионица 45.45 74.7 
Дом здравља Лајковац 89.80 74.7 
Дом здравља Уб 66.17 74.7 
Општа болница Ваљево 40.42 70.2 

 


