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Na osnovu  člana 206. Zakona o  zdravstvenoj  zaštiti  („Sl. Glasnik RS“ broj 107/05)  i 
„Uputstva o načinu sprovođenja i izveštavanja o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada 
u  zdravstvenim  ustanovama  u  Republici  Srbiji“  koje  je  propisao  Institut  za  javno  zdravlje 
Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, 2009. godine,kao i Pravilnika o proveri kvaliteta stručnog 
rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika  i zdravstvenih saradnika 
(Sl  Glasnik  RS  35/2011)  Komisija  za  unapredjenje  kvaliteta  rada  na  sednici 
održanoj04.10.2011  godine  revidira  postojeći    dokument,  koji  je  usvojen  na  sastanku 
Komisije od 7.11.2010  i predlaže sledeći: 
 
 

PROGRAM UNUTRAŠNJE PROVERE KVALITETA STRUČNOG RADA   
OPŠTE BOLNICE VALJEVO 

 
Unutrašnja provera kvaliteta  stručnog  rada u  zdravstvenoj ustanovi  sprovodi  se na 

osnovu Godišnjeg programa provere kvaliteta stručnog rada koji  predlaže Bolnička  komisija 
za unapređenje kvaliteta stručnog rada.  

Načelnik  organizacione  jedinice,  odnosno  službe,  za  kvalitet  svog  rada    kao  i  za 
kvalitet  stručnog  rada  organizacione  jedinice  kojom  rukovodi,  odgovara  koordinatoru 
odgovarajuće grupacije i  upravniku Bolnice Valjevo(član 207. Zakona o zdravstvenoj zaštiti).  

 
A. Neposredni  rukovodioci  službi  i  odeljenja  će  vršiti  proveru  rada  zaposlenih  u 

obavljanju redovnih poslova i to: 

 Praćenje  obavljanja  stručnog  rada,  odnosno  izvodjenja  pojedinih  medicinskih 
postupaka; 

 Neposrednu,  odnosno  ličnu  proveru  pojedinih  nalaza,  odnosno  postavljenih 
dijagnoza, kao i drugih primenjenih oblika zdravstvene zaštite; 

 Učešće  u  viziti  i  provera  obavljanja  pojedinih  dijagnostičkih,  terapijskih  i 
rehabilitacionih medicinskih postupaka; 

 Pregled,  odnosno  analizu  propisane  medicinske  dokumentacije,  evidencije  i 
periodičnih,  odnosno  godišnjih  izveštaja  o  obolelim,  odnosno  lečenim  licima, 
utvrdjenim oboljenjima i stanjima i dr; 

 Pregled i analizu medicinske dokumentacije o licima umrlim u zdravstvenoj ustanovi; 

 Proveru nivoa opšte medicinske nege i ishrane hospitalizovanih bolesnika; 

 Proveru  obezbedjenosti  propisanih  uslova  za  obavljanje  zdravstvene  delatnosti  u 
pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova; 

 Uvid u postojanje, kvalitet i sprovodjenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada 
i plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika; 

 Proveru izvršanja naloženih mera iz prethodne provere kvaliteta stručnog rada; 

 Stručnu  proveru  unošenja  podataka  u  informacionom  sistemu  koji  se  odnosi  na 
lečenje pojedinih bolesnika, na utrošak medicinskog materijala i izradu faktura; 



 Stalnu  proveru  primene  propisa  o  tretiranju  infektivnog  medicinskog  otpada  na 
odeljenju; 
Zaključke  o  redovnoj  proveri  kvaliteta  stručnog  rada  načelnici  službi  iznose  na 
sastancima osoblja, a najvažnije primedbe  iznose na kolegijumu načelnika, kao  i na 
sastancima  odgovarajućih  grupacija.  Neke  od  zaključaka  ,  koji mogu  biti  predmet 
unapredjenja kvaliteta  rada,  za koji  je potrebna multidisciplinarni pristup, načelnici 
iznose i preko Komisije za unapredjenje kvaliteta rada.  
 

B. Prema  dogovorenom  planu  ,  koji  jednom  godišnje  dostavljaju  načelnicima  službi, 
upravniku  bolnice,pomoćniku  direktora  za  kvalitet  ,  Komisiji  za  unapredjenje 
kvaliteta  stručnog  rada  i  Stručnom  savetu,  koordinatori  internističkih,  hirurških  i 
dijagnostičkih grupacija dva puta godišnje vrše redovnu proveru kvaliteta stručnog 
rada  u  svojim  grupacijama.  Provera  od  strane  koordinatora  je  jednodnevna  i 
podrazumeva  prethodnu  pripremu  organizacione  jedinice  koja  se  nadzire.Sa 
koordinatorima u redovnu proveru kvaliteta stručnog rada  idu  i sestre koordinatori 
kao    glavna  sestra  Bolnice.  Nadzor  nad  pedijatrojom  i  psihijatrijom  obavlja 
koordinator  za  internističku  grupaciju,  a  nadzor  nad  ginekološko  akušerskom 
službom  koordinator  hirurške  grupacije   Najmanje  sedam  dana  pre  dogovorenog 
nadzora,  koordinator  je  u  obavezi  da  rukovodiocima  subjedinica  dostavi  Upitnik 
samoprocene,  te  da  zahteva  da    mu  popunjen  vrate  najmanje  tri  dana  pre 
dogovorenog  nadzora  .  U  uputniku  samoprocene  ,  po  oblastima,  navedena  su 
pitanja kojima se pokriva najveći deo Pravilnikom definisanih oblasti kontrole, kao  i 
najvažnijih  akreditacionih  zahteva  iz  oblasti  lečenja,  bezbednosti,  nege  ,  vodjenja 
medicinske dokumentacije, organizacije , i sl. Ako smatra neophodnim, koordinator 
definiše  i  druga  pitanja  od  interesa  i  prosledjuje  ih  rukovodiocima  organizacionih 
subjedinica.  U  skladu  sa  odgovorima,  ranije  definisanim  problemima,  specijalnim 
oblastima čija kontrola može biti od interesa za ustanovu i zaposlene, koordinatori u 
veme dogovorenog nadzora mogu vršiti proveru dostavljenih odgovora, koristeći sve 
načine  kontrole  koji  su  definisani  Pravilnikom.  Koordinator    je  nakon  učjenog 
nadzora  u  obavezi  da  UNUTAR  DESET  dana  sastavi    zapisnik  sa  sprovedenog 
nadzora. Zapisnik mora da sadrži NAJMANJE osnovne podtak o nadzoru (kada i gde 
je  održan),  opšti  utisak  o  sprovedenom  nadzoru,  uočene  probleme,  i  predložena 
rešenja  i  rokove  za  izvršenje.  Prilikom  sastavljanja  izveštaja  koordinatori moraju 
voditi računa o aktuelnoj situaciji u odgovarajućoj grupaciji, konkretnoj subjedinici, 
kadrovskim  i tehničkim ograničenjima, ali  i definisanim pokazateljima  i prioritetima 
u  smislu  unapredjenja  kvaliteta  .  Predloženja  rešenja  treba  da  budu    definisana 
zajednički  sa  rukovodiocima organizacionih  subjedinica,  rokovi moraju biti  realni a 
odgovorne  osobe  konkretno  navedene.  Zapisnik  o  sprovedenom  unutrašnjem 
nadzoru koordinator odgovarajućih grupacija  je u obavezi da dostavi   načelnicima 
organizacione  subjedinice  koja  je  bila  predmet  nadzora,  Upravniku 
bolnice,Stručnom  savetu, Komisiji  za unapredjenje kvaliteta  rada   DESET DANA po 
obavljenom nadzoru.  
Koordinator  odgovarajuće  grupacije  je,  takodje,  u  obavezi  da  proveri  izvršenje 
naloženih mera, te da o tome izvesti Upravnika i Stručni savet.  
  

C. Upravnik bolnice vrši stručnu proveru kvaliteta  rada načelnika odeljenja i zaposlenih 
na odeljenjima: 



 Organizovanjem  radnih  sastanak  sa  koordinatorima  za  internističke,  hirurške  i 
dijagnostičke  grupacije  uz      razmatranje  zapisnika  koordinatora  o  učinjenim 
nadzorima  
 

 Vanrednim  i  nenajavljenim  obilaskom  pojedinih  odeljenja  po  ukazanoj  potrebi  u 
zavisnosti od indikacija o postojanju nepravilnosti u radu na koje ukazuju pacijenti ili 
zaposleni; 

 Na zahtev zaštitnika pacijentovih prava po žalbama pacijenta  
Po učinjenom stručnom nadzoru, upravnik bolnice sastavlja izveštaj koji dostavlja Direktoru, 
Stručnom savetu  i rukovodiocima odgovarajućih subjedinica  . Upravnik, u skladu sa svojim 
ovlašćenjima, može sam, ili u dogovoru sa koordinatorima odgovarajućih grupacija, odrediti 
korektivne mere, definisati rokove i odgovorne osobe .  

 
Upravnik  Bolnice  Valjevo  jednom  godišnje,  na  osnovi  izveštaja  koordinatora  i  drugih 

izvora,    sumira  rezultate  redovnog  stručnog  nadzora  i  izveštaj  dostavlja  Stručnom  savetu 

Bolnice  . Predsednik Bolničke  komisije u  svom godišnjem  izveštaju o  redovnom  stručnom 

nadzoru obaveštava Upravni odbor a  takodje, na odgovarajućem obrascu  i Zavod za  javno 

zdravlje“Milan Jovanović Batut“.  

D. Stručni  savet u  svom  radu  razmatra  sumirane  izveštaje o  sprovedenoj unutrašnjoj 

proveri  kvaliteta  stručnog  rada  i,  ukoliko  je  potrebno,    predlaže mere  direktoru 

Zdravstvenog centra  za otklanjanje uočenih nedostataka. 

Po  razmatranju  izveštaja  i  predloženih  mera,  direktor  donosi  odluku  kojom  nalaže 

otklanjanje uočenih nedostataka u procesu rada  ili u stručnom radu zdravstvenog radnika, 

odnosno zdravstvenog saradnika i rok u kome se nedostaci moraju ukloniti. 

U odnosu na prethodni dokument, ovaj Program konkretizuje zahteve iz Pavilnika(Sl. Gl. 

35/2011)i  definiše  ovlašćenja  i  odgovornosti  koordinatora  za  odgovarajuće  grupacije, 

predlaže Upitnik samoprocene  u kojem su sadržana pitanja koja pokrivaju oblasti nadzora, i 

dostavlja konkretan godišnji plan kontrola od strane koordinatora svih grupacija .  

Deo  ovog  dokumenta  je  plan  sprovodjenja  stručnog  nadzora  za  2011  god  koji  su 

dostavili  koordinatori  za  internističku,  hiruršku  i  dijagnostičku  grupaciju,  kao  i  Upitnik 

samoprocene  .Koordinator  za  polikliničko‐dijagnostičku  grupaciju  koristiće  upitnik  koji  će 

definisati  prema  grupaciji  koju  nadzire,  poštujući  proceduru  nadzora  definisanu  ovim 

dokumentom .   

 
 

  BOLNIČKA  KOMISIJA  ZA  UNAPREĐENJE  KVALITETA 
RADA 

 
        Predsednik Komisije za unapredjenje kvaliteta rada 
               dr Marija Mladenović 



Dokument  je  usvojen  na  sastanku  Stručnog  saveta  Zdravstvenog  centra  Valjevo, 
30.11.2011 


