
АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У СЕВЕРНОБАНАТСКОМ 
ОКРУГУ У УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 2016-2018. 

 

У 2018. години праћени су следећи показатељи: 

1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог 
изабраног лекара 

2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара 
3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног 

броја посета код лекара 
4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара 
5. Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против 

сезонског грипа 
6. Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на 

последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 
7. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед 

очног дна 
8. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном 

одређена вредност гликозилираног  хемоглобина (ХбА1ц) 
9. Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена 

вредност крвног притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и 
препоручени савети за здраво понашање 

10. Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест 
на крвављење у столици (хемокулт тест) 

11. Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва 
терапија ординирана терапија пеницилином 

 

Табела број 1. Процесни показатељи за службу опште медицине 

р.бр. Назив показатеља 2016. 2017. 2018.  
Р.Србија 

1 Проценат регистрованих корисника 
који су из било ког разлога 
посетили свог изабраног лекара 

66,42 67,89 66,44 56,8% 

2+ Однос првих и поновних прегледа 
ради лечења код изабраног лекара 

0,44 0,41 0,47 1,93 

3- Однос броја упута издатих за 
специјалистичко-консултативни 
преглед и укупног броја посета код 
лекара 

22,04 18,30 16,33 23,7% 

4+ Проценат превентивних прегледа у 
укупном броју прегледа и посета 
код лекара 

2,11 2,37 2,46 4,4% 

5+ Обухват регистрованих корисника 
старијих од 65 година вакцинацијом 
против сезонског грипа 

50,88 16,21 13,52 12,8% 

6- Проценат оболелих од повишеног 26,72 30,85 75,27 49,3% 



крвног притиска (И10-И15) код 
којих је на последњем контролном 
прегледу, вредност крвног притиска 
била нижа од 140/90 

7+ Проценат оболелих од шећерне 
болести (Е10-Е14) који су упућени 
на преглед очног дна 

44,04 43,77 46,69 30,1% 

8+ Проценат оболелих од шећерне 
болести (Е10-Е14) код којих је бар 
једном одређена вредност 
гликозилираног  хемоглобина 
(ХбА1ц) 

0,56 12,16 5,54 33,3% 

9+ Проценат регистрованих корисника 
у чији је здравствени картон 
убележена вредност крвног 
притиска, индекс телесне масе - 
ИТМ, пушачки статус и 
препоручени савети за здраво 
понашање 

32,83 44,03 18,82 23,2% 

10- Проценат регистрованих корисника 
старијих од 50 година којима је 
урађен тест на крвављење у столици 
(хемокулт тест) 

12,36 4,13 3,45 4,7% 

11 Проценат епизода са 
тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код 
којих је као прва терапија 
ординирана терапија пеницилином 

10,18 3,21 4,17 27% 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА У СЛУЖБИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

У 2018. години праћени су следећи показатељи 

1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог 
изабраног лекара 

2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара 
3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног 

броја посета код лекара 
4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара 
5. Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код 

којих је при првом прегледу прописан антибиотик 
6. Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је 

ординирана ампулирана терапија 
7. Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус 

ухрањености и дат савет о правилној исхрани 
8. Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом 

 



Табела број 2. Процесни показатељи у здравственој заштити школске деце и 
омладине 

р.бр. Назив показатеља 2016. 2017. 2018.  
Р.Србија 

1 Проценат регистрованих корисника 
који су из било ког разлога посетили 
свог изабраног лекара 

100,00 85,09 78,07 60,5% 

2+ Однос првих и поновних прегледа 
ради лечења код изабраног лекара 

0,33 0,25 0,17 0,6 

3+ Однос броја упута издатих за 
специјалистичко-консултативни 
преглед и укупног броја посета код 
лекара 

13,15 0,72 1,52 11,3% 

4+ Проценат превентивних прегледа у 
укупном броју прегледа и посета код 
лекара 

16,50 18,01 42,99 22,5% 

5- Проценат епизода са акутним 
инфекцијама горњих дисајних 
путева (Ј00-Ј06) код којих је при 
првом прегледу прописан 
антибиотик 

41,94 42,15 37,26 42% 

6+ Проценат епизода свих обољења код 
деце лечених антибиотицима у 
којим је ординирана ампулирана 
терапија 

36,12 15,09 13,33 8,4% 

7+ Проценат предгојазне/гојазне деце у 
чији је здравствени картон убележен 
статус ухрањености и дат савет о 
правилној исхрани 

100,00 100,00 100,00 28,3% 

8+ Обухват деце у 15. години живота 
комплетном имунизацијом 

100,00 87,91 100,00 80,3% 

 

 

ПРОЦЕСНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У 
СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА: 

Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног 
гинеколога 
Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога 
Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја 
посета код гинеколога 
Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога 
Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради 
раног откривање рака грлића материце 
Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од 
било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци 
 



Табела број 3. Процесни показатељи у служби за здравствену заштиту жена  

р.бр. Назив показатеља 2016. 2017. 2018.  
Р.Србија 

1+ Проценат регистрованих корисница 
које су из било ког разлога посетиле 
свог изабраног гинеколога 

51,19 56,54 39,48 54,8% 

2+ Однос првих и поновних прегледа 
ради лечења код изабраног 
гинеколога 

0,64 2,00 0,52 1,2 

3- Однос броја упута издатих за 
специјалистичко-консултативни 
преглед и укупног броја посета код 
гинеколога 

43,75 43,75 5,88 7,7% 

4+ Проценат превентивних прегледа у 
укупном броју прегледа и посета 
код гинеколога 

41,99 37,49 37,77 41,8% 

5+ Проценат корисница од 25 до 69 
година старости обухваћених 
циљаним прегледом ради раног 
откривање рака грлића материце 

11,43 9,36 25,88 17,8% 

6- Проценат корисница од 45 до 69 
година старости које су упућене на 
мамографију од било ког изабраног 
гинеколога у последњих 12 месеци 

1,47 1,06 6,91 15,4% 

 

 

ПРОЦЕСНИ ПОКАЗАТЕЉИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ 
ЗАШТИТИ 

Табела број 4. Стоматолошка здравствена заштита 

р.бр. Назив показатеља 2016. 2017. 2018.  СБО 
1 Деца у 7. години обухваћена 

локалном апликацијом флуора 
60.31 81.88 100.00 100 

2 Деца у 12. години са здравим 
сталним зубима 

30.22 19.73 23.3 
37.10 

3 КЕП 12 1.99 1.88 1.77 2.14 
4 Деца у 7. разреду ОШ код којих је 

утврђено присуство нелечених 
ортодонтских аномалија 

59.53 38.62 34.32 
46.1 

5 Деца у 3. Разреду средње школе  код 
којих је утврђено присуство 
нелечених ортодонтских аномалија 

74.36 12.50 23.11 
36.7 



6 Труднице обухваћене превентивним 
прегледом 

6.31 11.4 12.57 
34.5 

7 Пацијенти старији од 18 година код 
којих је конзервативно третирана 
парадонтопатија 

8.91 10.34 0.67 
10.1 

8 Поновљене интервенције 4.68 0.26 0.87 0.8 
 

 

 


