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УВОД 

 

 

Мерење здравственог стања се врши уз помоћ већег броја индикатора који заједно 

дају глобалну слику здравственог стања одабране популације. И поред тежњи да се у 

ширу употребу уведу нови, сложени индикатори здравственог стања становништва, још 

увек се најчешће користе класични показатељи као што су: 

 витално-демографски подаци, 

 показатељи морбидитета (обољевања) и морталитета (умирања), 

 показатељи организације здравствене делатности, рада, и коришћења 

здравствених установа 

 

Процена здравственог стања становништва: 

 даје слику здравственог стања становништва у посматраном периоду, 

 омогућава временско праћење здравственог стања и поређење међу 

територијама, 

 утврђује здравствене потребе и приоритете, 

 ствара основу за планирање мера здравствене заштите, 

 омогућава евалуацију ефеката постигнутих применом мера здравствене 

заштите, 

 утиче на дефинисање здравствене политике и стратегија у здравственој 

заштити. 

 

 

.  
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У тексту који следи приказана је компаративна петогодишња анализа 

морталитета, морбидитета, рада и коришћења здравствене службе у периоду 2012-

2016. године. 

Анализа демографске структуре становништва и виталних догађаја  за период 

2002-2016. године (15 година) приказани су као посебно поглавље у Анализи 

здравственог стања становништва Севернобанатског округа у 2016. години и као 

такво се може приказати и у другим, вишегодишњим анализама. Анализу витално-

демографских података прате табеле бр. 1-14 и графикони бр. 1-11, те се у тексту 

петогодишње компаративне анализе који следи, наставља нумерација  табела и 

графикона. 

 

 

 

УЗРОЦИ УМИРАЊА  СТАНОВНИШТВА 

 

Структура смртности према узроку представља процентуални удео умрлих од 

појединих група болести у укупном броју умрлих. Подаци о броју умрлих према полу и 

узроку смрти у  Севернобанатском округу (период од 2012. до 2016. године) добијени су 

из публикације „Саопштење СН40“ и из обрадних ДЕМ-2 табела Републичког завода за 

статистику. 

 

Водећи узроци смрти припадају хроничним масовним незаразним болестима, а 

већ деценијама уназад  прва два места заузимају кардиоваскуларне болести и тумори, 

који обухватају нешто мање од три четвртине умрлих. 

 

Најчешћи узроци умирања становништва Севернобанатског округа у последњих 

пет година су:  

 

1. Болести система крвотока, у структури свих узрока смрти у посматраном периоду 

учествују са 48-51%, са стопом која се кретала између 816 до 848 на 100.000 становника. 

У оквиру групе најчешћи узрок смрти су исхемијска болест срца (акутна и хронична) и 

болести крвних судова мозга. Стопе умирања од болести срца и крвних судова су већих 

вредности код жена (од 846 до 896 на 100.000) него код мушкараца (761 до 805 на 

100.000);  

 

2. Тумори у структури морталитета у посматраном периоду учествују са 22,7% до 

23,5%, а стопа смртности се кретала између 370 и 415 на 100.0000 становника. У 

посматраном периоду стопе смртности од тумора су већих вредности код мушког пола 

(од 433 до 515 на 100.000) него код женског (302 до 327 на 100.000). Најчешће малигне 

неоплазме као узроци смрти су карцином бронха/ плућа, дебелог и завршног црева и 

простате код мушког пола, односно карцином дојке, бронха/плућа и дебелог и завршног 

црева код женског пола. 

 

3. Болести система за дисање су на трећем месту узрока смрти (осим у 2014. години 

када су биле на 4. месту, иза болести система за варење), са уделом од 4,3 до 5,7% и 

стопом 68-100/100.000. У оквиру групе најчешћи узроци смрти су пнеумоније и 

хронична опструктивна болест плућа.  

  

У рангу од 4. до 6. места као узрок смрти у посматраном периоду смењују се 

болести система за варење (3,8-5,1%, стопе 66-83/100.000), повреде, тровања и 

последице деловања спољних фактора (3,4-4,3%, стопе 56-71/100.000) и болести 
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жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (3,4-4,2%, стопе 55-

73/100.000), (графикони  12, 13 и 14). 

 

Просечна старост умрлих лица од свих узрока смрти у Округу у 2016. години  је 

73,3 годинe, као што је била у претходној години (мушкарци 70,5, жене 76,3 године). На 

нивоу Републике Србије просечна старост умрлих лица је 74,8 година (мушкарци 72,2,  

жене 77,4).  

Графикон  12. Узроци смрти становништва Севернобанатског округа, 2012. године 
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Графикон 13. Узроци смрти становништва Севернобанатског округа, 2016. године 

 

Болести  

система за 

варење

3,8%
Болести жлезда 

са унутр. 

лучењем, 

исхране и 

метаболизма

4,2%

Болести 

система за 

дисање

5,5%

Повреде, 

тровања и 

последице дел. 

спољних 

фактора

3,6%

Остале групе 

болести

12,2%

Тумори

22,7%

Болести 

система 

крвотока

48,0%

 
 

 

Посматрајући специфичне стопе смртности према полу могу се приметити 

разлике и по редоследу и  по вредности стопа водећих узрока смрти. И код мушког и 

код женског пола доминирају болести срца и крвних судова, али су стопе умирања од 

узрока из ове групе веће код жена. Следе неоплазме, с тим да су стопе смртности знатно 

веће код мушког пола. Групе болести које се налазе на позицији од 3. до 6. места узрока 

смрти разликују се по полу. Код мушког пола су на 3. месту болести органа за дисање, 

затим  повреде и тровања и болести органа за варење (графикон 15). И код жена су на 3. 

месту болести органа за дисање, следе болести жлезда са унутрашњим лучењем, 

исхране и метаболизма (најчешће шећерна болест) и болести нервног система, које 
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бележе значајан пораст у односу на период пре пет година, највећим делом због веће 

заступљености Алцхајмерове болести код утврђивања основног узрока смрти (графикон 

16).   

 

Графикон 14. Стопе узрока смрти у Севернобанатском округу (укупно) 
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Графикон  15.  Стопе узрока смрти код мушког пола 
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Графикон 16. Стопе узрока смрти код женског  пола 
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Најчешће локализације  малигних болести као узрока смрти код мушког пола у 

посматраном периоду су  карцином бронха и плућа (регистроване стопе варирају од 144 

до 175/100.000 мушког становништва), карцином дебелог и завршног црева – 

колоректални карцином (56 до 77/100.000) и карцином простате (20-39/100.000). 

Карцином простате се у посматраном периоду налазио на трећем месту узрока смрти од 

малигних неоплазми, осим у 2012. години (испред је карцином желуца са стопом 

22/100.000, док карцином панкреаса има исту стопу, 20/100.000) и у 2015. години 

(испред је карцином језика, уста, усне дупље и ждрела са стопом од 32/100.000). 

 

 

Графикон 17. Стопе водећих малигних болести као узрока смрти код мушког пола  
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Код женског пола најчешћи узроци смрти међу малигним обољењима су 

карцином дојке, са трендом благог опадања (стопе у распону од 52 до 62 на 100.000 

жена), затим карцином бронха и плућа (стопе од 36 до 63/100.000) који бележи нагли 

скок у 2016. години и карцином дебелог и завршног црева (стопе од 32 до 47/100.000). 

 

Графикон 18. Стопе водећих малигних болести као узрока смрти код женског пола  
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У структури насилних смрти (повреда, тровања и последица деловања спољних 

фактора) у Севернобанатском округу у периоду од 2012. до 2016. године највећи 

проценат се односи на самоубиства (удео од 45, 54, 43, 30 и 35% укупног броја 

насилних смрти), а стопе суицида у том периоду су:  28, 30, 30, 21 и 22 на 100.000 

становника. Стопе суицида у Округу у последњих 15 година су константно већих 

вредности у односу на просечне стопе суицида за Војводину (графикон 19).   

 

Табела 15. Насилне смрти у Севернобанатском округу, 2012-2016. године  

 

НАСИЛНА СМРТ Укупно 
Несрећни 

случајеви 

Самоуби

ства 
Убиства Остало 

2012 

Свега 92 45 41 1 5 

Мушко 70 32 33 1 4 

Женско 22 13 8 - 1 

2013 

Свега 81 19 44 4 14 

Мушко 64 17 35 2 10 

Женско 17 2 9 2 4 

2014 

Свега 100 47 43 4 6 

Мушко 74 37 32 2 3 

Женско 26 10 11 2 3 

2015 

Свега 101 59 30 8 4 

Мушко 70 43 19 4 4 

Женско 31 16 11 4 - 

2016 

Свега 88 45 31 6 6 

Мушко 64 34 20 4 6 

Женско 24 11 11 2 - 
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Графикон 19. Стопе суицда у Севернобанатском округу и Војводини, 2006-2016. године 
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Стопа суицида чија је вредност  изнад 30/100.000 сматра се врло високом. У 

периоду од 2006. до 2016 године региструје се пад стопе суицида, како на територији 

целе Србије и Војводине, тако и Севернобанатском округу, мада стопе у Округу имају 

вредност мању од 30/100.000 тек у последње две године.   

Међу несрећним случајевима као узрок смрти најчешћи су саобраћајни удеси и 

падови.  
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ВАНБОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ 

 

Ванболнички морбидитет се прати на основу евидентираних дијагноза обољења 

и стања у оквиру редовне здравствене статистике у службама домова здравља. 

Дијагноза хроничног обољења се региструје приликом прве посете пацијента због тог 

обољења у календарској години, што  указује на број оболелих лица. 

 

Служба  за здравствену заштиту одраслих (служба опште  медицине) 

 

 Служба опште медицине обезбеђује здравствену заштиту одраслом 

становништву (19 и више година) у шест домова здравља Севернобанатског округа.  У 

здравственим станицама и амбулантама у сеоским срединама пружа, осим одраслом 

становништву, пружа се и здравствена заштита  деци и школској деци. 

 На основу података о процењеном броју становника Републичког завода за 

статистику, примарна здравствена заштита у Севернобанатском округу се обезбеђивала 

за укупно 119375 одраслих становника у 2012. години, док је у 2016. години тај број 

опао на 115215 становника, односно за 3,5%.  

У служби опште медицине у 2016. години је  евидентирано укупно  238408  

дијагноза, што је за 3,5% више дијагноза у односу на претходну годину, али за  14% 

мање у односу на 2012. годину У периоду од 2012. до 2016. године стопа укупног 

морбидитета у службама опште медицине на новоу Округа опала је са 2323 на 2069 

обољења на 1000 становника, што значи да је у просеку на сваког корисника ове службе 

регистровано 2,3 обољења (дијагноза) у 2012. години, а око 2,1 обољења у 2016. години.  

Најучесталије групе болести регистроване у посматраном периоду у служби опште 

медицине, на нивоу Округа су: 

1. Болести система крвотока – процентуално учешће је у распону од 17,6 до 19%, а 

стопа се кретала између 351 и 408 на 1000 одраслих становника. У оквиру групе 

најчешћа дијагноза је есенцијална артеријска хипертензија (повишен крвни притисак), 

која је регистрована код сваког деветог пацијента са првом посетом у овој служби;  

 

2. Болести система за дисање – учествују са 13,9 до 15,3% у укупном морбидитету 

службе, а стопе обољевања су се кретале између 275 и 323 на 1000 одраслих становника. 

У оквиру групе најчешће су заступљени акутно запаљење ждрела и крајника и друге 

акутне респираторне инфекције; 

 

3. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом - 

учествују са 10-15%. Дијагнозе из ове групе не представљају утврђени морбидитет у 

ужем смислу, већ су у питању  потребе пацијената за здравственом службом из 

различитих разлога (здраве особе, превентивне услуге, посебни и циљани прегледи и 

испитивања, нега оболелих, итд.); 

 

4. Болести мишићно-коштаног система - учествују са 7,9 до 8,6% у морбидитету 

службе опште медицине. Стопе обољевања су се кретале од 163 до 183 на 1000 

одраслих становника. У оквиру групе најчешћа су обољења леђа, односно кичменог 

стуба и нервних коренова, дегенеративна и друга обољења зглобова; 
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Табела  16.  Број регистрованих дијагноза у служби опште медицине 

 
Група болести (МКБ-10) 2012 2013 2014 2015 2016 

Болести система крвотока 50188 45421 41262 42330 45308 

Болести система за дисање  38545 37065 32301 32601 36430 

Болести коштано-мишићног система 21800 20782 19168 19492 20095 

Душевни поремећаји и поремећаји понашања 17527 14607 14112 13540 14427 

Симптоми, знаци, патол. клинички и лаборат. 

налази 
14209 14637 15873 15471 15921 

Болести жлезда са унутрашњим лучењем и 

болести исхране и метаболизма 
15690 14370 14156 14467 13699 

Болести мокраћно-полног система 15638 14100 13468 14396 14278 

Болести система за варење 13432 11859 10325 10710 10883 

Повреде, тровања и последице дел. спољних 

фактора 
10542 8747 8374 8313 9273 

Остале групе болести укључујући Факторе који 

утичу на контакт са здр.службом 
81264 59978 58832 58934 58094 

УКУПНО 277318 241566 227871 230254 238408 

 

Напомена: У Служби опште медицине ДЗ Кањижа је у 2014.и 2015.  години регистрован морбидитет у обиму  

који је за трећину мањи од морбидитета регистрованог у претходној години,  што је утицало и на нижи обим 

укупног морбидитета у служби опште медицине на нивоу Округа 

 

 

На позицији од 5. до 7. места смењују душевни поремећаји и поремећаји 

понашања (5,9-6,3%), симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази 

(5,1 до 7%) и болести жлезда са унутрашњим лучењем и болести исхране и метаболизма 

(5,7 до 6,3%). Следе болести мокраћно-полног система (5,6-6,3%), болести система за 

варење (учешће 4,5- 4,9%) и повреде (3,6 до 3,9%). 

 

Графикон 20. Стопе морбидитета водећих група болести у служби опште медицине 
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Графикон  21.  Најчешће дијагнозе регистроване у служби опште медицине  
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 Неу ротски, стресогени и соматоформни поремећаји (F40-F48)

 

 

Служба за здравствену заштиту запослених (служба медицине рада) 

  

Служба медицине рада обезбеђује здравствену заштиту запосленим лицима. Према 

подацима РЗС, у Севернобанатском округу је у 2012. години било 31843 формално 

запослених (годишњи просек запослених у друштвеном и приватном сектору), а у 2016. 

години  35765  запослених (више за 12% у односу на 2012 – због нове методологије 

регистровања, са комплетним  обухватом свих запослених).  

У служби медицине рада у 2016. години је  евидентирано укупно 2477 дијагноза, 

што је за  9% мање дијагноза у односу на претходну годину и за чак 63% мање у односу 

на 2012. годину. Укупан број дијагноза опао је због преласка неколицине специјалиста 

медицине рада из службе медицине рада у службу опште медицине (где раде као 

изабрани лекари). У служби медицине рада се обавља претежно специфична 

превентивна здравствена заштита запослених у вези са условима рада, с тим да се у три 

дома здравља пружа и куратива и у вези с тим региструје морбидитет (Кикинда, Ада и 

Чока). Стопа укупног морбидитета у посматраном периоду опала је са 208 на 69 - на 

1000 запослених у Округу, са напоменом да је морбидитет регистрован само у три дома 

здравља. Стопа морбидитета израчуната само на број запослених у општинама које 

региструју обољевање  у служби медицине рада износи  око 120/1000. 

Водеће три групе обољења сличне су водећим у служби опште медицине, али са 

знатно мањим бројем корисника и нижим стопама у свим групама болести: 

1. Болести система крвотока – процентуално учешће варира између 10,4 и 21,2%, а 

стопа обољевања у периоду 2012-2016. године  је опала са 34 на 7  на 1000 запослених.  

Као и у служби опште медицине, у оквиру групе најчешћа је артеријска хипертензија;  

2. Болести система за дисање – учешће је опало са 22,6% на 8% у укупном 

морбидитету службе,  а стопа је опала са 47 на 5,6 на 1000 запослених; 
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3. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом- 

учествују са 6-29%. У питању су најчешће  лица која траже здравствене услуге ради 

прегледа и испитивања; 

 

4. Болести мишићно-коштаног система -  учествују са 4,2 - 9,5%, а стопе обољевања 

опадају са 1816/1000  на 3/1000 запослених; 

 

Табела 17.  Број регистрованих дијагноза у служби  медицине рада 

 

Група болести (МКБ-10) 2012 2013 2014 2015 2016 

Болести система крвотока 1101 704 673 580 258 

Болести система за дисање 1499 837 748 491 200 

Болести мишићно-коштаног система и 

везивног ткива 
518 301 288 258 103 

Остале групе болести укључујући Факторе који 

утичу на контакт са здр.службом 
3512 2097 1949 1401 1916 

УКУПНО 6630 3939 3658 2730 2477 

 
У структури морбидитета службе медицине рада у 2016. години примећује се одступање 

у односу на уобичајене водеће групе и појединачне дијагнозе, које су најчешће сличне онима у 

служби опште медицине. Евидентирани морбидитет се знатно разликује у односу на морбидитет 

у служби медицине рада у претходној години, јер су у ДЗ Кикинда у већем броју регистроване 

дијагнозе које раније нису биле толико учестале, а што је и изменило уобичајени ранг. На првом 

месту у структури морбидитета су Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здравственом службом (29,3%), на другом болести ока и припојака ока (10,9%), следе болести 

система крвотока (10,4%), жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (9,6%) и 

болести система за дисање (8,1%). 

(У већем броју су евидентиране поједине дијагнозе у служби медицине рада у ДЗ Кикинда, као 

што су: H52- рефракторне и акомодационе аномалије ока, као и група дијагноза пода називом други 

поремећаји ока и припојака ока, затим Е66–гојазност, као и група дијагноза под називом други 

поремећаји жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма, те група дијагноза под називом 

лица у здравственим службама из других разлога. Разлог за измењену структуру обољевања је 

непотребно шифрирање превентивних прегледа  - први прегледи које је требало шифрирати у статистици 

морбидитета односе се на куративне прегледе). 

Графикон 22. Стопе морбидитета водећих група болести у служби  медицине рада 
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Служба за здравствену заштиту  деце  

  

На основу података о процењеном броју становника Републичког завода за 

статистику, број деце од рођења до навршених 6 година у Севернобанатском округу 

опао је са 8814 у 2012. години  на 8227 у 2016. години, односно за  6,7%.  

Укупан број дијагноза регистрованих у здравственој заштити деце на нивоу Округа 

на почетку и на крају посматраног петогодишњег периода  је на сличном нивоу, око 

55500.  Међутим, како је број деце узраста до 6 година у овом периоду опао, стопа 

укупног морбидитета на новоу Округа је порасла од 6306 до 6739 обољења на 1000 

становника. То значи да је у просеку сваком детету евидентирано 6,3 обољења 

(дијагноза) у 2012. години, односно 6,7 обољења у 2016. години.  

 

Најучесталије групе болести  код деце на нивоу Округа су: 

1. Болести система за дисање – имају највећи удео у укупном морбидитету (40% до 

47%). У посматраном периоду  стопа обољевања од болести система за дисање опала је 

са 2850 на 2670 / 1000.  У оквиру групе најчешће је акутно запаљење ждрела и крајника, 

а затим друге акутне респираторне инфекције горњих дисајних путева, запаљење 

средњег уха и запаљење бронха  и бронхиола;  

 

2. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом - у 

посматраном периоду учествују са 17-25%,  стопе се крећу од 1025 до 1693 на 1000 деце 

(1 до 1,7 дијагноза из ове групе по детету). Ова група обухвата стања која нису болести 

или повреде, а разлог су коришћења здравствене службе: превентивни прегледи, 

праћење развоја и здравствени надзор здравог одојчета и малог детета, консултације и 

медицински савети, извођење алергијских и других тестова, лабораторијске претраге, 

прегледи пре имунизације, посматрање због сумње на неку болест и друго; 

 

3. Болести ува и мастоидног наставка - учествују  са 7,6 - 9%, стопе морбидитета су у 

распону од  515 до 564 / 1000 деце; 

 

4. Заразне и паразитарне болести – учешће варира између 6,5 и 9%, а стопе између 399 

и 605 / 1000. Најчешћа обољења су  овчије богиње и друге вирусне болести, дијареја и 

гастроентеритис. Региструје се пораст броја евидентираних дијагноза од заразних 

болести у 2016. години у односу на претходну годину;  

 

5. Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази учествују са 4,2 - 

5% у укупном морбидитету деце, са стопама од 266 до 313/1000. 

 

6. Болести коже и поткожног ткива – учествују са 4,5 - 5,6%, стопе се крећу између 

281 и 350 /1000;  

 

Наведене групе болести учествују са 65 до 73%  у регистрованом морбидитету код  деце 

узраста до 6 година.  
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Табела  18.  Број регистрованих дијагноза у служби  за здравствену заштиту деце 

 

Група болести по МКБ-10 2012 2013 2014 2015 2016 

Болести система за дисање 25124 24893 24156 22338 21966 

Болести ува и мастоидног наставка 4971 4562 4503 4627 4240 

Заразне болести и паразитарне болести 4091 4130 3843 3330 4977 

Симптоми, знаци и патолошки клинички и 

лабораторијски налази 
2346 2535 2644 2581 2571 

Болести коже и болести поткожног ткива 2499 3003 2929 2345 2484 

Остале групе болести укључујући Факторе 

који утичу на контакт са здр.службом 
16549 14255 16112 16193 19204 

УКУПНО 55580 53378 54187 51414 55442 

 

 

Графикон  23. Стопе морбидитета водећих група болести у служби  за здравствену 

заштиту деце 
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Графикон 24 . Најчешће дијагнозе  у служби за здр. заштиту деце 
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Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине 

  

Према подацима Републичког завода за статистику о процењеном броју становника, 

број деце школског узраста (7 до 18 година) у Севернобанатском округу опао је са 

18085 у 2012. години  на 16498 у 2016. години, односно за  8,8%.  

У 2012. години у регистрованом морбидитету код школске деце на нивоу Округа је 

било 63133 дијагноза, док је у 2016. години регистровано 51593, што је мање за 18,3%. 

Стопа укупног морбидитета опала је са 3491 у 2012. години на 3127 у 2016. години. 

Сваком детету школског узраста регистровано је 3,5 односно 3,1 епизода обољења 

током године.  Најчешћа обољења и стања су : 

1. Болести система за дисање – у посматраном периоду  имају удео од 37 до 42,5% у 

укупном морбидитету. Стопа мобидитета је опала са 1338 у 2012. на 1156 на 1000 

школске деце у 2016. години (сваком детету су постављене 1,3, односно 1,2 дијагнозе из 

ове групе). У оквиру групе најчешћи су: акутно запаљење ждрела и крајника, друге 

акутне респираторне инфекције горњих респираторних путева и друге вирусне болести;  

 

2. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом - 

учествују са 19 до 23,6% у укупном морбидитету школске деце. Ова група обухвата 

стања која нису болести или повреде, а разлог су коришћења здравствене службе 

(превентивни прегледи, праћење раста и развоја и здравствени надзор, консултације и 

тражење медицинских савета, различита испитивања, лабораторијске претраге, 

прегледи пре имунизације, посматрање због сумње на неку болест и друго). У 

посматраном периоду стопе дијагноза из ове групе су опале са 795 на 740 на 1000 

школске деце; 

 

3. Заразне и паразитарне болести – у посматраном периоду имају учешће 8 - 10%, а 

стопа је опала са 323 на 263, затим у 2016. години опет расте на 318,6 на 1000 школске 

деце. Најчешће су у питању друге вирусне болести, друге заразне болести, пролив и 

желудачно-цревно запаљење вероватно инфективног порекла; 

 

4. Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази – учествују са 6,4 – 

6,7%, а стопе су између 199 и 249/1000;  

5. Болести система за варење – учествују са 3,8 – 4,8%,  стопа је опала са 146 на 120 / 

1000; 

6. Повреде и тровања учествују са 3,4 - 4%, стопа је опала са 134 на 118 /1000. 

 

Табела 19.  Број регистрованих дијагноза у служби  за здр. заштиту школске  деце 

 

Група болести по МКБ-10 2012 2013 2014 2015 2016 

Болести система за дисање 24189 28514 24996 21259 19064 

Заразне болести и паразитарне болести 5844 5343 4978 4427 5257 

Симптоми, знаци и патолошки, клинички и 

лаборат. налази 
4060 4404 4127 3606 3281 

Болести система за варење 2648 2937 2968 2092 1980 

Повреде, тровања и последице деловања 

спољних фактора 
2423 2254 2511 2183 1946 

Остале групе болести укључујући Факторе који 

утичу на контакт са здр.службом 
23969 23595 22898 20394 20065 

УКУПНО 63133 67047 62478 53961 51593 
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Наведене групе болести (1-6) учествују са 61 - 65% укупног морбидитета школске деце. 

 

Графикон 25. Стопе морбидитета водећих група болести код школске деце 
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Графикон 26. Најчешће дијагнозе у служби за здр. заштиту школске деце 
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Аку тно запаљење ждрела и ак. запаљење крајника (Ј02-Ј03)
Аку тне инфекције горњих респираторних пу тева (Ј00-Ј01; Ј05-Ј06)

Дру ге виру сне болести (А81; А87-А89; B03-B04;B07-B09; B25; B27-B34)
Дру ги симптоми, знаци и ненормални клинички и лаб. налази (R00-R09;.; R55-R99)
Аку тна запаљења бронха и бронхиола (Ј20-Ј21)

 

 

Систематски прегледи школске деце              

 

У  2016. години систематски прегледи су извршени код укупно 6641 ученика у 

Округу, што је око 89% броја уписане  деце у основне и средње школе и то је нешто 

бољи обухват у односу на 2012. годину (87%). У односу на претходну, 2015.  годину, 

систематских прегледа школске деце било је за  8% мање, а у односу на 2012. годину за 

23% мање.  У укупном броју прегледаних у 2016. години око 85% ученика похађају 

основне школе (7208 ученика иде у редовне и 139 у специјалне основне школе). 

 Код прегледаних ученика у 2016. години констатовани су: лоша чистоћа тела 

код 6,8%, лоше телесно држање код 19%, лоша ухрањеност код 6,9%, деформитети 

кичменог стуба (кифоза, сколиоза, лордоза) код 8,9%, деформитети стопала код 8,3%, 

сметње вида код 1%, каријес (први и други степен) код 7,3%. У 2012. години резултати 

систематских прегледа су били: лоша чистоћа тела код 3,4%, лоше телесно држање код 
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14%, лоша ухрањеност код 3,7%, деформитети кичменог стуба код 8,1%, деформитети 

стопала код 7,6%, сметње вида код 2%, каријес (први и други степен) код 13%. 

Прописано је да превентивним (систематским) прегледима треба обухватити 

најмање 95% деце у предвиђеним разредима школе (непарни разреди).   

 

Служба за здравствену заштиту жена 

 

  Број жена са навршених 15 и више година у Севернобанатском округу у периоду 

од 2012. до 2016. године  је опао  са  64752  на 62159 (процена РЗС), односно за 4%.  

Укупан број дијагноза регистрованих у служби за здравствену заштиту жена у 

посматраном периоду на нивоу Округа расте од 19721 у 2012. години на 32708 у 2014. 

години, а у 2016. години опада на 22494. Број дијагноза варира из године у годину, 

највише као последица различитог учешћа XXI групе у морбидитету (Фактори који 

утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом). Због репродуктивне 

улоге, жене користе здравствену службу и када нису у питању  патолошка, већ 

физиолошка  стања (планирање трудноће, трудноћа, бабиње и сл.) 

 У периоду 2012-2016. године стопе морбидитета су варирале између 305 и 515 на 

1000 жена старијих од 15 година, што значи да су свакој жени током године постављене  

просечно 0,3 до 0,5 дијагнозе (тј. свака друга до свака трећа жена била је на 

гинеколошком прегледу).  Најчешћа стања и обољења  су: 

1. Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом – 

учешће дијагноза из ове групе је од 58,8 до 64%.  Овој групи припадају дијагнозе које 

означавају коришћење службе из различитих разлога у вези са превентивном и 

репродуктивном заштитом жена. Стопе имају вредности од 179 до 310 на 1000 жена; 

 

2. Болести мокраћно- полног система – учешће ових дијагноза у морбидитету опада са 

31 на 23%, а стопе варирају између 83 и 136/1000. Најчешћа обољења су (друга) 

запаљења карличних органа жене и поремећаји менструације 

3. Трудноћа, рађање и бабиње – ова група учествује са 6-10% у регистрованом 

морбидитету, стопе обољења су у распону од 18 до 45 на 1000 жена (прецизније би било 

утврдити стопе на број трудница и породиља). Најчешће су у питању компликације 

трудноће, отоци, беланчевине у мокраћи и поремећаји крвног притиска у трудноћи, 

порођају и бабињама, побачаји;  

4. Тумори - учествују са 2,3 до 2,9%, а стопе обољевања се крећу од 8 до 12,7 на 1000 

жена. Најчешће су у питању доброћудне неоплазме (миоми материце, бенигни тумори 

дојке и јајника); 

 

Табела 20.  Број регистрованих дијагноза у служби  за здравствену заштиту жена 

 

Група болести по МКБ-10 2012 2013 2014 2015 2016 

Фактори који утичу на здравствено стање 

и контакт са здравственом службом 
11601 14646 19736 17013 14417 

Болести мокраћно-полног система 6092 6364 8683 6780 5155 

Трудноћа, рађање, бабиње 1181 1891 2761 2828 1910 

Тумори 519 699 806 640 559 

Остале групе 328 569 722 599 453 

УКУПНО 19721 24169 32708 27860 22494 
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Графикон 27. Стопе морбидитета водећих група болести у служби  за здравствену 

заштиту жена 
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Графикон  28. Најчешће дијагнозе  непатолошких стања  код жена 
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Графикон 29 . Најчешће дијагнозе  патолошких стања  код жена 

 

Стоматолошка служба 

 Према Закону о здравственом осигурању, стоматолошка здравствена заштита се 

пружа деци, школској деци, студентима и женама у току трудноће и у периоду после 

порођаја, као право из обавезног здравственог осигурања са финансирањем услуга из 

Републичког завода за здравствено осигурање, док су права на услуге стоматолошке 

заштите за одрасло становништво, у смислу покривања трошкова од РФЗО, ограничена. 

Ово значајно може утицати на коришћење стоматолошке службе и регистровани 

морбидитет. 

 

Морбидитет у стоматолошкој заштити деце  

  

Број регистрованих дијагноза у стоматолошкој заштити деце у периоду од 2012. 

до 2016. године је опао са 6814 на 5322 (за 22%). Стопе укупног морбидитета су опале 
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са 773 на 647 на 1000 деце до 6 година (просечно је по детету постављено  око 0,77, 

односно 0,65 дијагноза).  У структури морбидитета у стоматолошкој заштити деце  

најчешћи су: 

 

1. Каријес зуба - учешће је од 59,7 – 68,7% у евидентираном морбидитету у 

посматраном периоду, а стопа обољевања се кретала у распону од 372 до 519 на 1000 

деце; 

2. Поремећаји развоја и ницања зуба – 9,7 - 15,4% у морбидитету, стопа је опала са 98 на 

63 /1000; 

3. Болести пулпе зуба и ткива око врха зуба, удео од 9,6 до 12%, стопе  од 65 до 

79/1000. 

 

Табела  21.  Број регистрованих дијагноза у  стоматолошкој заштити деце 

 
Дијагноза  2012 2013 2014 2015 2016 

Каријес зуба (К02.0-К02.9) 4393 3199 4377 3256 3657 

Поремећаји развоја и ницања зуба (К00.0-К00.9) 867 826 769 608 517 

Болести пулпе зуба и ткива врха зуба (К04.0-К04.9) 652 560 670 601 558 

Друге болести тврдих зубних ткива (К03.0-К03.9) 701 485 426 221 302 

Остале дијагнозе 201 291 350 321 288 

УКУПНО 6814 5361 6592 5007 5322 

 

Графикон  30. Најчешће дијагнозе  у  стоматолошкој заштити деце 
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Морбидитет у стоматолошкој заштити школске деце  

 

Код деце узраста од 7 до 18 година број регистрованих дијагноза на нивоу 

Округа у посматраном периоду је опао са 28468 на 24628 (за 13,5%). Стопа морбидитета  

је опала са 1574 на 1493 на 1000 школске деце (тј., просечно је по школском детету 

постављено 1,6, односно 1,5 дијагноза). У регистрованом морбидитету код школске 

деце  најчешћи су: 

 

1. Каријес зуба – у посматраном периоду има учешће од 51 до 55,4% у регистрованом 

морбидитету у стоматолошкој заштити школске деце,  стопе  варирају између  714 и 873 

на 1000 школске деце;  

 2. Поремећаји развоја и ницања зуба – учествују са 11 до 15% у морбидитету,  а стопе 

су опале са  211 на 166 на 1000 школске деце; 



 21 

3. Друге болести тврдих зубних ткива  и болести пулпе зуба и ткива око врха зуба - 

учествују са 9,2 до 11,6% , а стопе су опале са 183 на 146/1000. 

 

На 4. и 5. месту су болести пулпе зуба  (9 до 11,6%) и аномалије зуба и костију лица (3,4 

до 6,8%). Од осталих дијагноза учесталији је гингивитис (2 до 7% у укупном 

морбидитету).  

 

Табела 22. Број регистрованих дијагноза у  стоматолошкој заштити школске деце 

 
Дијагноза 2012 2013 2014 2015 2016 

Каријес зуба (К02.0-К02.9) 15783 12636 13575 13143 13338 

Поремећаји развоја и ницања зуба (К00.0-К00.9) 3811 3640 3346 3278 2733 

Друге болести тврдих зубних ткива (К03.0-К03.9) 3303 2632 3021 2224 2416 

Болести пулпе зуба и ткива врха зуба (К04.0-К04.9) 3302 2452 2898 2303 2185 

Аномалије зуба и костију лица (К07.0-К07.9) 957 1172 1137 1269 1665 

Остале дијагнозе 1312 1515 2674 2022 2291 

УКУПНО 28468 24047 26651 24239 24628 

 

Графикон  31.  Најчешће дијагнозе у стоматолошкој заштити школске деце 
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Морбидитет у стоматолошкој заштити одраслих 

 

Број регистрованих дијагноза на нивоу Округа код одраслог становништва  у 

периоду од 2012. до 2016. године је опао са 22884 на 17352 (за 24%). Стопе морбидитета 

су опале са 192 на 151  на 1000 одраслих. Најчешће регистрована обољења су: 

 

1. Болести пулпе зуба и ткива око врха зуба - учествују са 35 до 40%, стопа је  опала са 

67,5 на 57 на 1000 одраслих; 

2. Каријес зуба – учешће је од 31 до 35%, а стопа је опала са 66 на од 53 на 1000 

одраслих становника; 

3. Гингивитис (запаљење десни и болести околине зуба) има удео од 8,8 до 9,5%, а 

стопа је опала са 18,3 на 13,9  на 1000 одраслих.  
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На 4. месту су друге болести зуба и потпорног ткива  (7,7 до 9,4%) и друге болести 

тврдих зубних ткива (5,8 до 9,3%).  

 

Табела 23. Број регистрованих дијагноза у  стоматолошкој заштити одраслих  

 
Дијагноза  2012 2013 2014 2015 2016 

Болести пулпе зуба и ткива врха зуба (К04.0-К04.9) 8061 7798 7196 6763 6578 

Каријес зуба (К02.0-К02.9) 7863 6088 6517 5753 6091 

Гингивитис - запаљење десни и болести околине 

зуба (К05.0-К05.6) 
2181 1767 1731 1545 1600 

Друге болести зуба и потпорног ткива (К08.0-K08.9) 1894 1848 1502 1511 1404 

Друге болести тврдих зубних ткива (К03.0-К03.9) 2136 1136 1521 1225 1245 

Остале дијагнозе 749 990 945 741 434 

УКУПНО 22884 19627 19412 17538 17352 

 

Графикон  32. Најчешће дијагнозе  у стоматолошкој заштити одраслих  
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БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ, МОРТАЛИТЕТ И ЛЕТАЛИТЕТ 

 

Структура морбидитета и морталитета у стационарним установама 

Севернобанатског округа сагледани су на основу обрађених индивидуалних 

статистичких извештаја о хоспитализацији. Анализирани су болнички морбидитет и 

морталитет у болницама за краткотрајну хоспитализацију збирно (Општа болница 

Кикинда и Општа болница Сента и стационар у Дому здравља Нови Кнежевац) и у две 

специјалне болнице засебно (за психијатријске болести у Новом Кнежевцу и за 

продужену рехабилитацију у Кањижи). Како би се сагледао морбидитет у ужем смислу, 

из обраде су искључени порођаји и прекиди трудноће обављени у општим болницама, 

осим у случајевима када је због компликација у вези са трудноћом или порођајем 

извршена хоспитализација. Такође, у обраду података нису укључени ни здрави 

пратиоци оболелих, лица на дијализи и лица у дневним болницама.  
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Болнички морбидитет  

  

Структура укупног болничког морбидитета на једној територији зависи од врсте 

коришћених болница (општа, специјална, стационар) и интензитета коришћења, који се 

изражава стопом хоспитализације. У периоду од 2012. до 2016. године укупан 

морбидитет у болницама Севернобанатског округа имао је следећу структуру: 

 

1. Болести система крвотока, са учешћем између 12,3 и 13,6% у посматраном 

периоду, 

2. Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива,  12,3 до 13,7%, 

3. Болести система за варење, са учешћем од 8,9 до 9,8%,  

4. Тумори, са учешћем од 8,6 до 10,6%. 

5. Болести система за дисање, са учешћем од  7,2 до 8,5%,  

 

Све остале групе заједно су учествовале са 47- 48%. 

 

Графикон 33. Укупни болнички морбидитет у Севернобанатском округу 
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У болницама за краткотрајну хоспитализацију (ОБ Кикинда, ОБ Сента и 

Стационар ДЗ Нови Кнежевац) најзаступљеније су биле следеће групе болести: 

 

1. Болести система крвотока, са учешћем од 15,7 до 17,7% у посматраном периоду, 

2. Болести система за варење, са учешћем од 12 до 13,1%, 

3. Тумори, са учешћем од 11,7 до 14,4% 

4. Болести система за дисање, са учешћем од 9,7 до 11,4%,  

5. Болести мокраћно-полног система, са учешћем између 6,5 и10,3%. 

 

Све остале групе имају заједно удео од 36,5 до 41%. 
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Табела 24. Број регистрованих дијагноза по групама болести у болницама за 

краткотрајну хоспитализацију  

 
Група болести (МКБ-10) 2012 2013 2014 2015 2016 

Болести система крвотока 2331 2264 2101 2248 2337 

Болести  система за варење 1726 1765 1607 1720 1682 

Тумори 1573 1598 1924 1678 1551 

Болести система за дисање 1545 1503 1296 1525 1398 

Болести мокраћно-полног система 1389 1315 1037 993 864 

Остале групе болести 4933 5015 5427 5680 5395 

УКУПНО 13497 13460 13392 13844 13227 

 

 

 

Графикон 34. Структура морбидитета у болницама за краткотрајну хоспитализацију 
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Графикон 35. Стопа хоспитализације по групама болести у болницама за краткотрајну 

хоспитализацију  
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Осим дијагнозе хроничне бубрежне инсуфицијенције (N18), која прати пацијенте 

на дијализи (дневне болнице), у болницама за краткотрајну хоспитализацију најчешће 

појединачне дијагнозе у посматраном периоду биле су:  обољење срчаног мишића (I42), 

запаљење плућа (Ј18), бол у трбуху и малој карлици (R10), препонска кила (К40) и 

инфаркт мозга (I63).   

 

 

У стационарном морбидитету Специјалне болнице за психијатријске болести у 

Новом Кнежевцу више од три четвртине дијагноза су из групе душевних поремећаја и 

поремећаја понашања. Због цереброваскуларних обољења се лечи сваки осми до девети 

хоспитализовани пацијент.  Најчешће појединачне дијагнозе у посматраном периоду 

биле су: схизофренија (F20), хронични алкохолизам (F10), неозначено неорганско 

душевно обољење (F29), повратан депресијски поремећај (F33), деменција у 

Алцхајмеровој болести (F00). 

 

 

Табела 25. Број регистрованих дијагноза по групама болести у  Специјалној болници за 

психијатријске болести Н.Кнежевац 

 
Група болести (МКБ-10) 2012 2013 2014 2015 2016 

Душевни поремећаји и поремећаји 

понашања 
653 679 613 533 544 

Болести система крвотока 107 109 101 92 75 

Болести нервног система 109 97 94 76 48 

Остале групе болести 2 2 3 5 4 

УКУПНО 871 887 811 706 671 
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Графикон 36. Структура морбидитета у Специјалној болници за психијатријске болести 
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У Специјалној болници за рехабилитацију Бања Кањижа број лица на 

стационарној рехабилитацији  варира у зависности од интензититета упућивања 

оболелих и повређених на продужену рехабилитацију (према индикацијама РФЗО). 

Више од половине дијагноза које су основни узрок хоспитализације припада болестима 

мишићно-коштаног система и везивног ткива. Најчешће појединачне дијагнозе код 

хоспитализованих лица у Бањи Кањижа су: бол у леђима (М54), присуство вештачки 

уграђеног зглоба – највише зглоба кука (Z96), опорављање (Z54), друге болести 

међупршљенског дискуса (М51) и друга обољења кичме (М53).  

 

 

Табела 26. Број регистрованих дијагноза по групама болести у  Специјалној болници за 

рехабилитацију Бања Кањижа 

 

Група болести (МКБ-10) 2012 2013 2014 2015 2016 

Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 2124 2078 2095 2026 2232 
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здравственом службом 
896 852 896 807 928 

Болести нервног система 451 384 419 348 368 
Повреде, тровања и последице деловања спољних 

фактора 
385 345 470 446 447 

Остале групе болести 58 60 35 33 37 

УКУПНО 3914 3719 3915 3660 4012 
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Графикон 37. Структура морбидитета у Специјалној болници за рехабилитацију Бања 
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Болнички морталитет 

 

Најчешћи узроци смрти у болницама Севернобанатског округа су болести 

система крвотока и тумори (заједно око 65-70% свих узрока смрти). Водеће појединачне 

дијагнозе стационарног морталитета су:  инфаркт мозга (I63), кардиомиопатија (I42), 

карцином плућа (C34), хронична исхемијска кардиомиопатија (I25), недовољна 

функција срца (I50). У првих 10 узрока стационарног морталитета се још издвајају: 

крварење у мозгу (I60, I61),  акутни инфаркт срца (I21), васкуларна деменција (F01). 

 

 

Болнички леталитет 

 

Ниво смртности стационарно лечених лица изражава се стопом леталитета (број 

умрлих на 100 лечених пацијената).  

 

Табела 27. Стационарни леталитет у болницама Севернобанатског округа 
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ОБ Кикинда 6835 384 5,6 6580 422 6,4 6425 422 6,6 7243 514 7,1 6867 531 7,7 

ОБ Сента 8645 313 3,6 8616 327 3,8 8150 349 4,3 8077 342 4,2 7975 376 4,7 

Стационар ДЗ 

Н.Кнежевац 
371 52 14,0 298 53 17,8 215 26 12,1 218 26 11,9 191 34 17,8 

СБ за псих. 

болести 

Н.Кнежевац 

824 92 11,2 846 114 13,5 791 107 13,5 696 116 16,7 645 91 14,1 

СБ за рехаб. 

Бања Кањижа 
3914 1 0 3719 1 0 3915 0 0 3671 0 0 4012 0 0 

УКУПНО 20589 842 4,1 20059 917 4,6 19496 904 4,6 19905 998 5,0 19690 1032 5,2 

    Извор: Извештај службе за  болничко-стационарно лечење 
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Стопа леталитета зависи од чинилаца као што су: структура морбидитета и 

тежина стања оболелих који се хоспитализују, старосна структура лечених, 

заступљеност појединих одељења у болници (за третман тешко оболелих, палијативно 

лечење и збирњавање и терминална нега), али у значајној мери зависи и од услова и 

квалитета рада у болници. Просечна стопа леталитета, у односу на све болнице Округа, 

у посматраном периоду  кретала се између 4,1 и 5,2%. 

 

Графикон 38. Стопа стационарног леталитета у болницама Севернобанатског округа 
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Већа стопа леталитета у ОБ Кикинда (од 5,6% до 7,7%) у односу на стопу у ОБ 

Сента (од 3,6% до 4,7%) у посматраном петогодишњем периоду је повезана са тежином 

здравственог стања хоспитализованих пацијената, присуством одељења за интензивно 

лечење и негу у ОБ Кикинда, хоспитализацијом геријатријских и пацијената у 

терминалној фази болести и другим факторима. Релативно висока стопа леталитета у 

стационару ДЗ Нови Кнежевац (од 11,9% до 17,8%) је у вези са већом заступљеношћу 

пацијената на палијативном лечењу, у терминалној фази болести. Стопа леталитета у 

Специјалној болници за психијатријске болести Н. Кнежевац у посматраном периоду 

имала је вредности од 11,2 до 16,7%.     
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ЗАПОСЛЕНИ У ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНОВАМА СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА 

  

Свеобухватну здравствену заштиту становништва на територији 

Севернобанатског округа обезбеђују здравствене установе примарног и секундарног 

нивоа, као и Завод за јавно здравље Кикинда који пружа одређене здравствене услуге у 

вези са оба нивоа здравствене заштите. Мрежа здравствених установа у Округу 

регулисана је Уредбом о Плану мреже здравствених установа Републике Србије, којом 

су утврђени број и врста здравствених установа, делатност, број и намена постеља у 

здравственим установама. Здравствену делатност у Севернобанатском округу обављају 

следеће самосталне здравствене установе: Дом здравља Кикинда, Дом здравља Сента, 

Дом здравља Кањижа, Дом здравља Ада, Дом здравља Чока, Дом здравља Нови 

Кнежевац са стационаром, Општа болница Кикинда, Општа болница Сента, Специјална 

болница за психијатријске болести Нови Кнежевац, Специјална болница за 

рехабилитацију Бања Кањижа, Апотека Кикинда, Апотека Сента и Завод за јавно 

здравље Кикинда. 

 

Рутинска здравствена статистика обезбеђује податке о организационој структури, 

броју и стручној спреми запослених који су у сталном радном односу (на неодређено 

време) у здравственим установама из Плана мреже. 

Табела 28. Запослени на неодређено време у свим здравственим установама 

Севернобанатског округа, на дан 31. децембра 2012-2016. године  

Запослени 

у свим ЗУ 

округа 

Лекари  
Стомато-

лози* 

Фарма- 

цеути 

Остали- 

Висока 

с.с. 

Виша 

с.с.- сви 

профили 

Средња 

с.с.- сви 

профили 

Немеди-

цински 

радници 
УКУПНО 

2012 336 35 31 19 89 1051 550 2111 

2013 340 33 36 20 91 1044 546 2110 

2014 336 31 31 20 92 1033 526 2069 

2015 335 28 31 18 91 1010 505 2018 

2016 321 28 21 21 99 980 469 1939 

Извор: Извештај о организационој структури, кадровима и опремљености здравствених установа  
* У 2012. и 2013. години један стоматолог је био запослен у Заводу за јавно здравље Кикинда,  

те се из  тог разлога број стоматолога у овој табели разликује од броја у табели ПЗЗ 

 

У 2016. години је запослено укупно 1939 лица на неодређено време у свим 

здравственим установама Округ, што је за 8% мање  у поређењу са бројем запослених у 

2012. години. При томе је за 6% мање здравствених радника и здравствених сарадника 

свих профила и степена стручне спреме, док је за 15% мање немедицинских радника. У 

посматраном петогодишњем периоду дошло је до опадања укупног броја лекара-

доктора медицине (опште медицине, на специјализацији, специјалисти) за 4,5%, као и 

опадања укупног броја здравствених радника и здравствених сарадника са вишом и 

средњом стручном спремом за 5%, стоматолога за 20% (ограничење уговарања броја 

стоматолога од РФЗО-а) и фармацеута за 32% (одлазак у приватни сектор). Једино је 

број запослених здравствених сарадника са високом стручном спремом порастао за 

10%.  

 Законска регулатива у последњих неколико година ограничава запошљавање 

нових лица у државним здравственим установама (прописи о максималном броју 

запослених и услови за пријем радника у радни однос, природни одлазак кадра без 

замене...). Истовремено, евидентан је и одлазак већег броја здравствених радника 



 30 

(лекари, медицинске сестре) на рад у иностранство из економских разлога, те је и ово 

један од разлога смањења укупног броја запослених.  

 

Табела 29. Запослени на неодређено време у примарној здравственој заштити 

Севернобанатског округа, 31. децембра 2012-2016.г.  (укупно домови здравља) 

Запосле- 

ни у ПЗЗ 

Здравствени радници и здравствени сарадници 

Немеди-

цински 

радници 

УКУПНО 
Лекари 

Стомато-

лози 

Фарма- 

цеути 

Остали 

Висока 

с.с. 

Виша 

с.с. 

Средња 

с.с. 
опште 

мед. 

на 

специјали-

зацији 

специја- 

листи 

2012 78 18 66 34 10 7 16 361 185 775 

2013 81 16 65 32 11 7 16 348 184 760 

2014 77 16 62 31 9 7 17 339 181 739 

2015 75 14 63 28 9 6 16 328 174 713 

2016 62 17 60 28 7 6 17 319 153 669 

   Извор: Извештај о организационој структури, кадровима и опремљености здравствених установа  

 

У домовима здравља на територији Севернобанатског округа (ПЗЗ) укупан број 

запослених на неодређено време (669) у односу на 2012. годину опао је за 14%. При 

томе је број здравствених радника и здравствених сарадника мањи за 12,5%, а број 

немедицинских радника мањи за 17,3%.  

 

Табела 30. Запослени на неодређено време у секундарној здравственој заштити 

Севернобанатског округа, на дан 31. децембра 2012-2016. год. (укупно болнице и 

стационар) 

Запослени 

у 

болницама 

Здравствени радници и здравствени сарадници 

Немеди-

цински 

радници* 

УКУПНО 
Лекари 

Фарма- 

цеути 

Остали- 

Висока 

с.с. 

Виша 

с.с. 

Средња 

с.с. опште 

мед. 

на 

специјали-

зацији 

специја- 

листи 

2012 8 30 126 2 6 65 641 333 1211 

2013 7 31 131 2 7 67 637 327 1209 

2014 12 31 128 2 7 67 637 313 1197 

2015 5 38 129 2 7 67 624 301 1173 

2016 2 38 131 2 9 74 604 287 1147 

Извор: Извештај о организационој структури, кадровима и опремљености здравствених установа  
 *У оквиру броја немедицинских радника није укључен број немедицинских радника у Стационару ДЗ Нови 

Кнежевац (приказан је код примарне здр. заштите- таб.29). 

**Укупан број запослених у болницама  укључује број запослених у Бањи Кањижа који је потребан за 

обезбеђивање 140 постеља према Плану мреже, а не обухвата запослене на укупном броју постеља (300) 

 

У стационарним установама (опште и специјалне болнице и стационар у дому 

здравља) укупан број запослених на неодређено време (1147) у посматраном периоду 

(2016/2012) опао је просечно за 5%. При томе је укупан број лекара већи за око 4%, број 

здравствених сарадника ВСС већи за 50%, док је укупан број здравствених радника са 

вишом и средњом стручном спремом мањи за 4%, а број немедицинских радника мањи 

за 14%.  

 Број запослених у самосталним апотекама у Кикинди и Сенти у периоду од 2012. 

до 2015. године порастао је за 17%, да би у следећој, 2016. години, опао за 11%. При 

томе је највећи пад забележен у броју фармацеута, којих је у последњој години за 40% 

мање у односу на претходну. Ово је последица одласка фармацеута из Апотеке Кикинда 
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(прелазак у приватни сектор) због тешке финансијске ситуације у овој установи, која је 

већ уназад неколико година  присутна и у многим другим апотекама у државном 

власништву у Србији. Због проблема у пословању, пре свега примене обавезујуће 

законске регулативе у области јавних набавки, државне апотеке су се нашле у 

неравноправаном положају у односу на приватне апотеке, које су све бројније. Због тих 

проблема  Апотека Кикинда је престала са радом током 2017. године. 

Табела 31. Запослени на неодређено време у самосталним апотекама (Кикинда и Сента) 

на дан 31. децембра 2012-2016. године  

Запослени у 

самосталним 

апотекама  

Здравствени радници и здравствени 

сарадници Немеди- 

цински 

радници 

УКУПНО 

Фармацеути 

Остали 

Висока 

с.с. 

Виша/Сред-

ња с.с. 

2012 19 1 25 18 63 

2013 23 1 34 22 80 

2014 20 1 34 19 74 

2015 20 1 35 18 74 

2016 12 2 34 18 66 

 

У Заводу за јавно здравље Кикинда у 2016. години  има укупно 57  запослених на 

неодређено време, што је  у односу на 2012. годину мање за 8%.  

 

Табела 32. Запослени на неодређено време у Заводу за јавно здравље Кикинда, на дан 

31. Децембра 2012-2016. године  

Запослени 

у ЗЗЈЗ 

Кикинда 

Здравствени радници и здравствени сарадници 

Немеди- 

цински 

радници 
УКУПНО 

Лекари/стоматолог 
Остали- 

Висока 

с.с. 

Виша с.с.-

сви 

профили 

Средња 

с.с.-сви 

профили 
опште 

мед. 

на 

специјали-

зацији 

специја- 

листи 

2012 0 2 9 5 8 24 14 62 

2013 0 1 9 5 8 25 13 61 

2014 0 0 10 5 8 23 13 59 

2015 1 0 10 4 8 23 12 58 

2016 0 1 10 4 8 23 11 57 
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ЗАПОСЛЕНИ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Сложеност и организациона структура домова здравља зависе од броја и потреба 

становника општина. Делатност и унутрашња организација домова здравља усклађени 

су са Правилником о условима и начину унутрашње организације здравствених 

установа и Статутом установе. Кадровска обезбеђеност здравствених установа је 

регулисана Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе.  

Примарна здравствена заштита становништва Севернобанатског округа се 

обезбеђује у здравственим станицама и здравственим амбулантама у 50 насељених 

места (10 у општини Кикинда, 13 у општини Кањижа, 9 у општини Нови Кнежевац, 8 у 

општини Чока, 5 у општини Сента и 5 у општини Ада).  

На основу података рутинске здравствене статистике анализиране су промене у 

броју и структури запослених, коришћење служби примарне здравствене заштите, као и 

показатељи обезбеђености одређених категорија становништва здравственим 

радницима и радне оптерећености здравствених радника. 

 

 

Број и структура запослених у примарној здравственој заштити 

 

 Примарну здравствену заштиту (ПЗЗ) становништву Севернобанатског округа у 

2016. години је обезбеђивало укупно 669 запослених на неодређено време, што је у 

односу на претходну годину мање за 44 (6%), а у односу на 2012. годину мање за 106 

(14%) запослених свих профила. 

 У посматраном петогодишњем периоду (2016-2012) у домовима здравља Округа 

има за 14% мање лекара, за 18% мање стоматолога, за 30% мање фармацеута, за 11%, 

мање здравствених радника и здр. сарадника са вишом и средњом стручном спремом и 

за 17% мање немедицинских радника (табела 29). 

Примарну здравствену заштиту у 2016. години обезбеђивало је укупно 139 

лекара у сталном радном односу, што је у односу на претходну годину мање за 9%, а у 

односу на 2012. годину мање за 14%. Структура лекара у примарној здравственој 

заштити у 2016. години је следећа: 43% специјалиста, 12% лекари на специјализацији и 

45% доктори медицине без специјализације (доктори опште медицине). У 2012. години 

је било запослено укупно 162 лекара, од тога 41% специјалисти, 11% на специјализацији 

и 48% доктори опште медицине.   

 

 

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва - опште медицине  

 

У односу на 2012. годину, у 2016. години је за 3,5% мањи број одраслих 

становника (са навршених 19 и више година) у Округу.  У посматраном периоду, у 

службама опште медицине број здравствених радника у тимовима изабраног лекара 

(лекари и мед. сестре) на нивоу Округа  oпao је са 213 на 169, односно за 21%. Од 

укупног броја лекара у овој служби у 2016. години, 11 (18%)  су специјалисти опште 

медицине и доктори специјалисти медицине рада (2) који су се определили да раде као 

изабрани лекари, 4 (6,5%) доктора су на специјализацији из опште медицине, док је 46 

доктора медицине без специјализације.  

 
Напомена: У домовима здравља који, због броја становника, немају посебно организовану 

службу хитне медицинске помоћи (ДЗ Ада, ДЗ Н.Кнежевац и ДЗ Чока) пружање ХМП се организује из 

службе опште медицине:  по две екипе ХМП у ДЗ Нови Кнежевац и ДЗ Чока и три екипе ХМП у ДЗ Ада, 

односно укупно 7 лекара у екипама. Како би се добили реални показатељи обезбеђености изабраних 

лекара и њихове оптерећености, у табели 33 је приказан искључиво кадар у тимовима изабраног лекара у 
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службама опште медицине. У ДЗ Кикинда, ДЗ Кањижа и ДЗ Сента хитну медицинску помоћ пружају 

посебно организоване  службе са посебно приказаним кадром.  

 

Табела 33. Запослени и коришћење  службе опште медицине по општинама 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ОДРАСЛИХ  
Ада Кањижа Кикинда 

Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број становника са  

19 и више година 

(проценe Реп. 

завода за 

статситику- РЗС)     

2012 13815 20409 48083 9025 18808 9235 119375 

2013 13713 20279 47634 8955 18693 9114 118388 

2014 13618 20183 47201 8868 18567 9018 117455 

2015 13518 20073 46736 8749 18437 8922 116435 

2016 13416 19951 46137 8611 18311 8789 115215 

Изабрани лекари 

2012 10 16 27 7 12 7 79 

2013 9 13 25 7 13 5 72 

2014 7 13 26 7 12 7 72 

2015 10 12 24 6 12 6 70 

2016 9 11 19 7 10 5 61 

Виша и средња 

стр. спрема 

2012 17 34 39 16 13 15 134 

2013 17 28 36 17 13 15 126 

2014 14 22 36 14 11 15 112 

2015 14 22 37 13 10 12 108 

2016 11 22 36 10 17 12 108 

Посете код лекара 

-  укупно 

2012 44348 112703 245851 50867 89625 51991 595385 

2013 63462 101927 228123 51194 88602 52046 585354 

2014 58982 95230 215643 39272 103089 51441 563657 

2015 63704 93609 216479 46399 98281 54338 572810 

2016 57710 87919 206615 45101 101144 50248 548737 

Прве посете 

лекару 

2012 23059 44373 127718 16563 36648 18360 266721 

2013 26139 37899 103711 17395 33775 18735 237654 

2014 25203 32863 100962 17807 36379 18838 232052 

2015 23714 32466 101673 18960 32914 20585 230312 

2016 20338 33593 105557 17381 37001 19498 233368 

Кућне посете  

лекара 

2012 0 2273 1139 2668 759 698 7537 

2013 396 1918 550 1517 954 357 5692 

2014 638 1068 391 2197 779 1671 6744 

2015 653 1566 478 1294 846 1448 6285 

2016 459 1063 513 1204 775 1327 5341 

 

 

Просечан бројни однос лекара и медицинских сестара-техничара на нивоу 

Округа у посматраном периоду је од 1,5 до 1,8 сестара по једном лекару, с тим да се тај 

однос разликује између појединих домова здравља (табела 33-а). Ниво обезбеђености 

одраслог становништва изабраним лекарима утврђен је Правилником о ближим 

условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим 

облицима здравствене службе (у даљем тексту: Правилник), који прописује да се 1  

доктор медицине или доктор медицине специјалиста обезбеђује на 1600 одраслих 

становника. У 2012. години просечна обезбеђеност изабраним лекарима на нивоу 

Округа била је 1/1511, док је у 2016. години недовољна и износи 1/1889. 

Најнеповољнија обезбеђеност изабраним лекарима у служби опште медицине 

евидентирана је у општини Кикинда.  

 

У 2016. години у служби опште медицине у домовима здравља Округа 

евидентирано је укупно 548737 посета, што је у односу на број посета у претходној 

години мање за 4%, а у односу на  2012. годину мање за 8%. Удео првих посета у 

укупном броју посета у посматарном периоду кретао се између 40 и 45%.  На сваку прву 

посету било је у просеку од 1,2 до 1,5 поновних посета на нивоу Округа, али постоје 

разлике по општинама.   
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У периоду 2012-2016. године по једном одраслом становнику Округа је било 

просечно од 4,8 до 5 посета изабраном лекару. Дневна оптерећеност лекара бројем 

посета у ординацији опште медицине у посматраном периоду порасла је са 34 на 41 на 

нивоу Округа (Правилник – мере извршења: 35 посета по лекару на дан). Највећа дневна 

оптерећеност лекара у служби опште медицине у 2016. години регистрована је у 

Кикинди, Сенти и Чоки.  

 

Табела 33-а. Показатељи обезбеђености и рада службе опште медицине 

 
ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ 
Ада Кањижа Кикинда 

Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број сестара на 1 

лекара 

2012 1,7 2,1 1,4 2,3 1,1 2,1 1,7 

2013 1,9 2,2 1,4 2,4 1 3 1,8 

2014 2 1,7 1,4 2 0,9 2,1 1,6 

2015 1,4 1,8 1,5 2,2 0,8 2 1,5 

2016 1,2 2,0 1,9 1,4 1,7 2,4 1,8 

Број одраслих на 

1 лекара 

2012 1382 1276 1781 1289 1567 1319 1511 

2013 1524 1560 1905 1279 1438 1823 1644 

2014 1945 1553 1815 1267 1547 1288 1631 

2015 1352 1673 1947 1458 1536 1487 1663 

2016 1491 1814 2428 1230 1831 1758 1889 

Поновне посете 

на прву 

2012 0,9 1,5 0,9 2,1 1,4 1,8 1,2 

2013 1,4 1,7 1,2 1,9 1,6 1,8 1,5 

2014 1,3 1,9 1,1 1,2 1,8 1,7 1,4 

2015 1,7 1,9 1,1 1,4 2 1,6 1,5 

2016 1,8 1,6 1,0 1,6 1,7 1,6 1,4 

Посете по 1 

лекару на дан у 

ординацији* 

2012 20 32 41 33 34 34 34 

2013 32 36 42 33 31 47 37 

2014 38 33 38 26 39 33 36 

2015 29 36 41 35 37 41 37 

2016 29 36 49 29 46 46 41 

Посете лекару по 

1 одраслом 

становнику 

2012 3,2 5,5 5,1 5,6 4,8 5,6 5,0 

2013 4,6 5 4,8 5,7 4,7 5,7 4,9 

2014 4,3 4,7 4,6 4,4 5,6 5,7 4,8 

2015 4,7 4,7 4,6 5,3 5,3 6,1 4,9 

2016 4,3 4,4 4,5 5,2 5,5 5,7 4,8 

 *Посечно 220 радних дана у години 

 

 

 

Служба за здравствену заштиту запослених (служба медицине рада) 

 

 

Служба медицине рада пружа здравствену заштиту радно-активном 

становништву Севернобанатског округа. Према подацима РЗС, у 2016. години је на 

територији Округа било 35765 формално запослених (годишњи просек) у друштвеном и 

приватном сектору, што је за 12% више у односу на број запослених у 2012. години. 

Међутим, ово повећање броја запослених је највећим делом последица примене нове 

методологије регистровања запослених Републичког завода за статистику (од 2015. 

године), којом се обухватају сви модалитети запослености у Р. Србији (укупна 

регистрована запосленост - у радном односу и ван радног односа, као и индивидуални 

пољопривредници). На основу ових евиденција, број запослених у 2016. години је и 

нижи за 3% на нивоу Округа у односу на број запослених у 2015. години. 

У служби медицине рада се највећим делом остварује  специфична превентивна 

здравствена заштита радника у вези са условима рада, али и куративна здравствена 

заштита. У служби медицине рада, у периоду од 2012. до 2016. године, на нивоу Округа 

број здравствених радника (лекари и сестре)  је опао са 21 на 15 (за 29%). Један број 

лекара специјалиста медицине рада је прерасподељен у тимове изабраних лекара у 
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служби опште медицине (због финансирања од стране Републичког фонда за 

здр.осигурање), док је неколицина отишла у пензију. Упоредо са смањењем броја 

специјалиста (са 7 на 5), опао је и број медицинских сестара са вишом и средњом 

стручном спремом (са 14 на 10). У 2016. години у ДЗ Ада и  ДЗ Н. Кнежевац немају 

запосленог специјалисту медицине рада, док је специјалиста медицине рада у ДЗ 

Кањижа опредељен у тим изабраног лекара у служби опште медицине. Од укупно 5 

лекара у служби медицине рада, 2 су на специјализацији из ове гране (по један у ДЗ 

Кикинда и ДЗ Сента). На једног лекара у служби, на нивоу Округа је било у просеку од 

1,6 до 2,8 медицинских сестара.  

 

Табела 34. Запослени и коришћење службе медицине рада по општинама 

 

МЕДИЦИНА РАДА Ада Кањижа Кикинда 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број запослених 

(годишњи просек) 

2012 4033 4796 14194 2030 5393 1399 31845 

2013 3769 4622 14266 2088 5399 1460 31604 

2014 3738 4527 13679 2083 5670 1456 31153 

2015 4471 5955 15087 2393 6990 1834 36730 

2016 4863 6176 13864 2310 6732 1820 35765 

Лекари 

2012 1 1 3 0 1 1 7 

2013 1 1 3 0 1 1 7 

2014 0 1 2 0 0 1 4 

2015 0 1 2 0 0 1 4 

2016 0 0 3 0 1 1 5 

Виша и средња  

стр.спрема 

2012 2 2 6 0 3 1 14 

2013 1 1 5 0 3 1 11 

2014 1 1 5 0 3 1 11 

2015 1 1 4 0 3 1 10 

2016 0 1 5 0 3 1 10 

Посете код лекара -  

укупно 

2012 1104 0 7098 0 12020 1211 21433 

2013 232 0 8581 0 0 1084 9897 

2014 220 0 5708 0 0 848 6776 

2015 99 0 4002 0 0 479 4580 

2016 72 0 3093 0 0 495 3660 

Прве посете лекару 

2012 244 0 2283 0 3564 390 6481 

2013 108 0 3014 0 0 393 3515 

2014 122 0 2247 0 0 403 2772 

2015 60 0 1757 0 0 258 2075 

2016 39 0 1091 0 0 272 1402 

Укупне превентивне 

посете (систематски, 

периодични, 

контролни прегледи) 

2012 1329 4273 2983 1294 1575 697 12151 

2013 904 4231 480 1320 1641 679 9255 

2014 803 3947 387 1185 2155 812 9289 

2015 971 3407 302 1506 1463 855 8504 

2016 701 3527 97 1783 2635 944 9687 

 

 

Обезбеђеност запослених  тимовима специјалисте медицине рада у односу на 

Правилник (1 тим на 3000 запослених са посебним условима рада) је недовољна у 

читавом посматраном периоду, јер је један тим  обезбеђивао специфичну здравствену 

заштиту за 4549 запослених у Округу  у 2012. години, а  за 7153 у 2016. години (табела 

34-а), а ако се израчуна искључиво на број специјалиста, тада је обезбеђеност и мања. 

 

Укупан број посета у служби медицине рада у периоду од 2012. до 2016. године 

је опао са 21433 на 3660 (за више од 80%).  

 

Због дефицита специјалиста медицине рада поједини домови здравља су 

периодично ангажовали исте из других здравствених установа или специјалисте 

пензионере, тако да број посета у односу на број специјалиста варира. На нивоу Округа 
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дневна оптерећеност лекара бројем посета опада са 22 на 12 (Правилник:25). Број посета 

по једном запосленом (превентивне и куративне) током године је опао са 1,1 на 0,4. 

 

Табела 34-а. Показатељи обезбеђености и рада службе медицине рада по општинама 

 

МЕДИЦИНА РАДА Ада Кањижа Кикинда 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број сестара на 1 

лекара 

2012 2 2 2 0 3 1 2,0 

2013 1 1 1,7 0 3 1 1,6 

2014 0 1 2,5 0 0 1 2,8 

2015 0 1 2 0 0 1 2,5 

2016 0 0 1,7 0 3,0 1,0 2,0 

Број запослених 

на 1 лекара 

2012 4033 4796 4731 0 5393 1399 4549 

2013 3769 4622 4755 0 5399 1460 4515 

2014 0 4527 6840 0 0 1456 7788 

2015 0 5955 7544 0 0 1834 9183 

2016 0 0 4621 0 6732 1820 7153 

Поновне посете 

на прву 

2012 3,5 0 2,1 0 2,4 2,1 2,3 

2013 1,1 0 1,8 0 0 1,8 1,8 

2014 0,8 0 1,5 0 0 1,1 1,4 

2015 0,7 0 1,3 0 0 0,9 1,2 

2016 0,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,8 1,6 

Посете по 1 

лекару на дан у 

ординацији 

(превентивне и 

куративне)* 

2012 11 19 15 0 62 9 22 

2013 5 19 14 0 8 8 12 

2014 0 18 14 0 0 8 18 

2015 0 16 10 0 0 6 15 

2016 0 0 5 0 12 7 12 

Посете лекару по 

1  запосленом 

годишње 

2012 0,6 0,9 0,7 0,6 2,5 1,4 1,1 

2013 0,3 0,9 0,6 0,6 0,3 1,2 0,6 

2014 0,3 0,9 0,4 0,6 0,4 1,1 0,5 

2015 0,2 0,6 0,3 0,6 0,2 0,7 0,4 

2016 0,2 0,6 0,2 0,8 0,4 0,8 0,4 

 *Посечно 220 радних дана у години 

 

 

 

 

Служба за здравствену заштиту деце   

 

 

 

У 2016. години у Севернобанатском округу примарна здравствена заштита се 

обезбеђивала за 8227 деце старости до шест година живота, од чега је 1135 деце у првој 

години живота (процена РЗС). У односу на 2012. годину, укупан број деце (процена) 

узраста до шест година  је опао за 6,7%,  а број одојчади је мањи за 2,8%. 

У периоду од 2012. до 2016. године број запослених здравствених радника у 

здравственој заштити деце предшколског узраста је опао са 32  на  28 (за 12%).  Број 

педијатара је опао са 15 на 12, а број медицинских сестара са 17 на 16. У посматраном 

периоду на сваког педијатра запослено је у просеку од 1,1 до 1,4  медицинских сестара. 

 И поред смањења броја педијатара, обезбеђеност деце специјалистима на нивоу 

Округа је повољна, обзиром да је у 2012. години било просечно 588, а у 2016. години 

686 деце на једног педијатра (Правилник: 1/850).  
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Табела 35. Запослени и коришћење службе за здравствену заштиту деце по општинама 

 

ПРЕДШКОЛСКА ДЕЦА Ада Кањижа Кикинда 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број деце до 6 

година 

 (проценe РЗС) 

2012 971 1519 3582 711 1456 575 8814 

2013 946 1457 3493 700 1434 560 8590 

2014 938 1402 3430 692 1414 563 8439 

2015 935 1376 3377 693 1403 570 8354 

2016 921 1363 3298 690 1398 557 8227 

Изабрани 

педијатри 

2012 2 3 5 1 3 1 15 

2013 1 3 4 1 2 1 12 

2014 1 3 5 1 2 1 13 

2015 1 2 5 1 2 1 12 

2016 1 2 5 1 2 1 12 

Виша и средња  

стр.спрема 

2012 1 4 6 2 3 1 17 

2013 2 3 5 3 3 1 17 

2014 1 3 5 3 3 1 16 

2015 1 3 5 1 3 1 14 

2016 2 3 5 2 3 1 16 

Посете код лекара -  

укупно (куратива) 

2012 6955 11794 36726 5116 11369 3602 75562 

2013 6532 7894 35253 4839 10441 3749 68708 

2014 6192 8401 34131 3497 9589 3574 65384 

2015 6629 8994 33477 3319 8723 3370 64512 

2016 6130 7256 33677 3342 8052 3354 61811 

Прве посете лекару 

(куратива) 

2012 4705 8453 27525 3522 7938 2015 54158 

2013 5042 4968 24192 3282 7824 2263 47571 

2014 5396 4890 24317 2464 7186 2147 46400 

2015 5341 5066 25192 2336 6498 2133 46566 

2016 5365 4297 27580 2360 6135 2153 47890 

Укупне 

превентивне посете 

(саветовалишта, 

систематски и 

контролни  

прегледи) 

2012 3522 3253 7362 1643 2104 1029 18913 

2013 2950 2552 8620 1183 2151 1034 18490 

2014 1821 2272 8750 1208 1990 1318 17359 

2015 2868 2196 8269 1132 2061 776 17302 

2016 2916 1829 11799 992 4049 930 22515 

 

   

 

У посматраном петогодишњем периоду укупан број посета деце лекару на захтев 

(куратива) је опао са 75562 на 61811 (за 18%). Удео првих посета у укупним посетама је 

од 66% до 77%. У 2016. години је остварено 22515 превентивних посета деце код 

педијатра, што је за 19% више у односу на пет година раније. 

 

На нивоу Округа просечан број посета (куративних и превентивних) по детету 

током године у 2012. години је 10,7, а у 2016. години 10,2, док је просечан број посета 

на захтев (само куратива) у посматраном периоду  опао са 8,6 на 7,5 по детету (табела 

35-а), што значи да је у благом порасту број превентивних посета. Дневна оптерећеност 

педијатра укупним посетама деце узраста до шест година на нивоу Округа кретала се од 

29 до 33 у посматраном периоду (мера извршења из Правилника: 30 посета по лекару на 

дан). 
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Табела 35-а. Показатељи обезбеђености и рада службе за здравствену заштиту деце  

ПРЕДШКОЛСКА ДЕЦА Ада Кањижа Кикинда 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број сестара на 1 

лекара 

2012 0,5 1,3 1,2 2 1 1 1,1 

2013 2 1 1,3 3 1,5 1 1,4 

2014 1 1 1 3 1,5 1 1,2 

2015 1 1,5 1 1 1,5 1 1,2 

2016 2 1,5 1 2 1,5 1 1,3 

Број деце на 1 

лекара 

2012 486 506 716 711 485 575 588 

2013 946 486 873 700 717 560 716 

2014 938 467 686 692 707 563 649 

2015 935 688 675 693 702 570 696 

2016 921 681,5 659,6 690 699 557 686 

Поновне посете 

на прву 

2012 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,8 0,4 

2013 0,3 0,6 0,5 0,5 0,3 0,7 0,4 

2014 0,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,7 0,4 

2015 0,2 0,8 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 

2016 0,1 0,7 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 

Посете по 1 

лекару на дан 

(превентивне, 

куративне)* 

2012 24 23 40 31 20 21 29 

2013 43 16 50 27 29 22 33 

2014 36 16 39 21 26 22 29 

2015 43 25 38 20 25 19 31 

2016 41 21 41 20 28 19 32 

Укупне посете 

лекару по 1  

детету (куратива, 

превентива) 

2012 10,8 9,9 12,3 9,5 9,3 8,1 10,7 

2013 10 7,2 12,6 8,6 8,8 8,5 10,2 

2014 8,5 7,6 12,5 6,8 8,2 8,7 9,8 

2015 10,2 8,1 12,4 6,4 7,7 7,3 9,8 

2016 9,8 6,7 13,8 6,3 8,7 7,7 10,2 

Посете лекару по 

1 детету ради 

лечења 

(куратива) ) 

2012 7,2 7,8 10,3 7,2 7,8 6,3 8,6 

2013 6,9 5,4 10,1 6,9 7,3 6,7 8 

2014 6,6 6 10 5,1 6,8 6,3 7,7 

2015 7,1 6,5 9,9 4,8 6,2 5,9 7,7 

2016 6,7 5,3 10,2 4,8 5,8 6,0 7,5 

 *Посечно 220 радних дана у години 

 

 

 

 

Служба за здравствену заштиту школске деце 

 

 

Према процени РЗС, у 2016. години на територији Округа примарна здравствена 

заштита се обезбеђивала за  16498 деце школског узраста (7 до18 година), што је за 9% 

мање у односу број деце овог узраста у 2012. години. 

 

У периоду од 2012. до 2016. године укупан број здравствених радника у 

здравственој заштити школске деце опао је са 30 на 28 (број лекара је мањи за 3, а број 

сестара већи за 1).  Напомена: У табели 36 у колони са подацима за здравствену 

заштиту школске деце у 2016. години у ДЗ Нови Кнежевац приказан је 1 доктор 

специјалиста педијатрије, који је већ приказан у табели која се односи на здравствену 

заштиту деце до шест година (таб. 35).  Ради израчунавања показатеља коришћења 

избегнуто је да се у колони за број лекара уписује нула, те је један исти специјалиста 

педијатар (другог немају) приказан у обе табеле. 
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Табела 36.  Запослени и коришћење службе за здравствену заштиту школске деце по 

општинама 

ШКОЛСКА ДЕЦА  Ада Кањижа Кикинда 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број деце 7 до 18 

година 

 (проценe РЗС)  

2012 2091 3152 7159 1385 2861 1437 18085 

2013 2056 3097 6972 1356 2806 1407 17694 

2014 1999 3042 6793 1335 2724 1357 17250 

2015 1947 2957 6647 1319 2650 1303 16823 

2016 1900 2879 6563 1309 2593 1254 16498 

Изабрани лекари 

2012 1 3 6 2 2 1 15 

2013 2 2 6 1 3 1 15 

2014 2 2 6 1 2 1 14 

2015 2 2 4 1 3 1 13 

2016 2 2 4 1* 3 1 13 

Виша и средња  

стр.спрема 

2012 1 4 6 1 2 1 15 

2013 1 2 7 1 3 1 15 

2014 2 2 6 1 3 1 15 

2015 2 2 6 1 3 1 15 

2016 2 2 6 1 4 1 16 

Посете код 

лекара -  укупно 

(куратива) 

2012 6300 11973 38337 5563 11774 3800 77747 

2013 6640 10781 42077 5953 11857 3765 81073 

2014 5959 15973 34802 4868 11033 3707 76342 

2015 5806 20341 28646 4390 10714 3586 73483 

2016 5303 14914 23418 4538 10407 3870 62450 

Прве посете 

лекару (куратива) 

2012 4415 8412 31293 4183 7996 2376 58675 

2013 5339 7323 33682 4347 8855 2322 61868 

2014 5115 10221 27066 3675 8251 2198 56526 

2015 5052 13403 21626 3402 7894 2442 53819 

2016 4694 9720 17524 3375 7605 2535 45453 

Укупне 

превентивне 

посете 

(систематски и 

контр.  прегледи) 

2012 875 1747 3699 1225 2206 1804 11556 

2013 897 1406 3230 1433 1417 991 9374 

2014 1324 2161 3024 1035 508 1627 9679 

2015 892 2026 3303 1033 1109 833 9196 

2016 897 2294 2679 1058 763 840 8531 

          *У ДЗ Н.Кнежевац ради 1 педијатар (приказан је у здр. заштити предшколске деце),  

делом радног  времена   ради у здр. заштити школске деце 

 

 

И на почетку и на крају посматраног периода међу лекарима је било по 7 

специјалиста педијатрије и 4 доктора на специјализацији, док су остали доктори 

медицине без специјализације. Бројни однос лекара и медицинских сестара је 

неповољан (од 1:1 до 1:1,2). Обезбеђеност школске деце лекарима на нивоу Округа је 

добра, обзиром да је у 2012. години било просечно 1206, а у 2016. години 1269 школске 

деце на једног лекара (Правилник: 1/1500).   

 

У посматраном периоду укупан број посета школске деце лекару на захтев 

(куратива) је опао са 77747 на 62450 (за 20%). Учешће првих у укупним посетама је од 

73-76%. И укупан број превентивних посета школском лекару је мањи за 26%. На нивоу 

Округа просечан број посета (куративних и превентивних) по школском детету током 

године у 2012. години је 4,9, а у 2016. години 4,3, док је просечан број посета на захтев 

(куратива) у посматраном периоду  опао са 4,3 на 3,8 по детету (табела 36-а). Просечан 

број посета по лекару на нивоу Округа је од 25 до 29 на дан (Правилник: 30 посета по 

лекару). Оптерећење јединог специјалисте у ДЗ Н.Кнежевац је високо. 
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   Табела 36-а. Показатељи обезбеђености и рада службе за здр. заштиту школске деце  

ШКОЛСКА ДЕЦА  Ада Кањижа Кикинда 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број сестара на 1 

лекара 

2012 1 1,3 1 0,5 1 1 1 

2013 0,5 1 1,2 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1,5 1 1,1 

2015 1 1 1,5 1 1 1 1,2 

2016 1 1 1,5 0 1,3 1 1,2 

Број школске деце 

на 1 лекара 

2012 2091 1051 1193 693 1431 1437 1206 

2013 1028 1549 1162 1356 935 1407 1180 

2014 1000 1521 1132 1335 1362 1357 1232 

2015 974 1479 1662 1319 883 1303 1294 

2016 950 1440 1641 1309 864 1254 1269 

Поновне посете на 

прву 

2012 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,6 0,3 

2013 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 

2014 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4 

2015 0,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 

2016 0,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 

Посете по 1 

лекару на дан 

(превентивне, 

куративне)* 

2012 33 21 32 15 32 26 27 

2013 17 28 34 34 20 22 27 

2014 17 41 29 27 26 24 28 

2015 15 51 36 25 18 20 29 

2016 14 39 30 25 17 21 25 

Укупне посете 

лекару по 1  шк. 

детету (куратива, 

превентива) 

2012 3,4 4,4 5,9 4,9 4,9 3,9 4,9 

2013 3,7 3,9 6,5 5,4 4,7 3,4 5,1 

2014 3,6 6 5,6 4,4 4,2 3,9 5,0 

2015 3,4 7,6 4,8 4,1 4,5 3,4 4,9 

2016 3,3 6,0 4,0 4,3 4,3 3,8 4,3 

Посете лекару по 

1  шк. детету ради 

лечења (куратива) 

2012 3 3,8 5,4 4 4,1 2,6 4,3 

2013 3,2 3,5 6 4,4 4,2 2,7 4,6 

2014 3 5,3 5,1 3,6 4,1 2,7 4,4 

2015 3 6,9 4,3 3,3 4 2,8 4,4 

2016 2,8 5,2 3,6 3,5 4,0 3,1 3,8 

    *Посечно 220 радних дана у години 

 

 

 

 

Служба за здравствену заштиту жена  

 

 

У 2016. години службa за здравствену заштиту жена у домовима здравља 

Севернобанатског округа обезбеђивалa je ванболничку здравствену заштиту за 62159 

становница старијих од 15 година, што је за 4% мање у односу на број жена у 2012. 

години. 

У 2016. години укупан број здравствених радника у здравственој заштити жена  

је исти као у 2012. години (22), с тим да је број лекара мањи, а број медицинских 

сестара већи за 1. Од укупног броја лекара у служби у 2012. години било је 8 

специјалиста гинекологије и акушерства, док у 2016. години има 6 специјалиста и 4 на 

специјализацији. Бројни однос лекара и медицинских сестара је неповољан и износи од 

0,8 до 1,2 сестара на 1 лекара. Обезбеђеност жена бројем лекара је задовољавајућа на 

нивоу Округа, од 1/5887 у 2012. години до 1/6216 у 2016. години (Правилник: 1/6500 

жена са 15 и више година), а ако се посматра обезбеђеност искључиво специјалистима 

гинекологије и акушерства, обезбеђеност је недовољна (1/8000-10000). Кроз читав 

посматрани период најлошија обезбеђеност специјалистима је у ДЗ Сента, али је 

неповољна и у ДЗ Кикинда  и ДЗ Ада. Због дефицита у кадру, у складу са законом 

домови здравља ангажују специјалисте у допунском раду, најчешће из општих болница.  



 41 

 

 

Табела  37. Запослени и коришћење службе за здравствену заштиту жена по општинама 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ЖЕНА 
Ада Кањижа Кикинда 

Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број жена са 15 и 

више година 

(процене РЗС)  

2012 7587 11051 26042 4815 10334 4923 64752 

2013 7563 10997 25748 4774 10265 4867 64214 

2014 7497 10937 25436 4711 10149 4820 63550 

2015 7424 10857 25106 4630 10070 4768 62855 

2016 7351 10778 24789 4558 10006 4677 62159 

Изабрани гинеколози 

2012 2 2 3 1 2 1 11 

2013 2 2 3 1 1 1 10 

2014 1 2 3 1 1 2 10 

2015 1 2 4 1 1 2 11 

2016 1 2 4 1 1 1 10 

Виша и средња  

стр.спрема 

2012 2 2 3 1 2 1 11 

2013 2 2 4 1 2 1 12 

2014 2 2 4 1 2 1 12 

2015 1 2 3 1 1 1 9 

2016 1 2 4 2 2 1 12 

Посете код лекара -  

укупно (куратива) 

2012 2959 5133 3938 1665 3931 1819 19445 

2013 3362 5533 4049 2057 3584 1624 20209 

2014 3032 11296 6161 2075 2138 1528 26230 

2015 2324 14995 5681 1883 1813 1418 28114 

2016 2173 12566 4408 1591 2524 846 24108 

Прве посете лекару 

(куратива) 

2012 1839 2297 1861 926 2097 829 9849 

2013 2359 1508 1481 867 2898 814 9927 

2014 2153 4188 3072 760 1910 888 12971 

2015 1671 6965 3546 715 1699 871 15467 

2016 1620 4946 2587 638 2392 679 12862 

Укупне превентивне 

посете 

(саветовалишта, 

систематски, контр.  

прегледи) 

2012 2964 2576 9813 1636 2011 1204 20204 

2013 3025 3622 10280 1431 1467 1108 20933 

2014 3441 3245 10762 1764 2469 777 22458 

2015 2547 3577 6582 1504 2576 942 17728 

2016 2680 3195 6343 1255 2779 705 16957 

 

 

 

Зависно од броја специјалиста у служби, број посета жена варира од године до 

године. Тако је у 2016. години на нивоу Округа остварено 24108 посета на захтев 

(куратива), што је за 14% мање у односу на претходну годину, али је за 24% више у 

односу на 2012. годину.  Удео првих у укупном броју посета у куративи је од  49 до 

55%. Број укупних превентивних посета жена гинекологу у 2016. години мањи је за 4% 

у односу на претходну и за 16% у односу на 2012. годину. 

  По једној жени у Округу остварено је у просеку 0,6 - 0,8 посета годишње 

(превензивне и куративне). Просечан дневни број посета по лекару у служби за 

здравствену заштиту жена на нивоу Округа порастао је са 16 на 19, а по специјалисти 

гинекологије и акушерства са 23 на 31 (Правилник: 30 посета на дан по лекару 

специјалисти).  
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Табела  37-а.   Показатељи обезбеђености и рада службе за здравствену заштиту жена 

 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ЖЕНА 
Ада Кањижа Кикинда 

Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број сестара на 1 

лекара 

2012 1 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1,3 1 2 1 1,2 

2014 2 1 1,3 1 2 0,5 1,2 

2015 1 1 0,8 1 1 0,5 0,8 

2016 1 1 1 2 2 1 1,2 

Број жена на 1 лекара 

2012 3794 5526 8681 4815 5167 4923 5887 

2013 3782 5499 8583 4774 10265 4867 6421 

2014 7497 5469 8479 4711 10149 2410 6355 

2015 7424 5429 6277 4630 10070 2384 5714 

2016 7351 5389 6197 4558 10006 4677 6216 

Поновне посете на 

прву 

2012 0,6 1,2 1,1 0,8 0,9 1,2 1 

2013 0,4 2,7 1,7 1,4 0,2 1 1 

2014 0,4 1,7 1 1,7 0,1 0,7 1 

2015 0,4 1,2 0,6 1,6 0,1 0,6 0,8 

2016 0,3 1,5 0,7 1,5 0,1 0,2 0,9 

Посете по 1 лекару на 

дан* (саветовалиште, 

превентивне, 

куративне) 

2012 14 18 21 15 14 14 16 

2013 15 21 22 16 23 12 19 

2014 29 33 26 18 21 5 22 

2015 22 42 14 15 20 5 19 

2016 22 36 12 13 24 7 19 

Укупне посете  

лекару по 1  жени 

годишње (превентива, 

куратива) 

2012 0,8 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 

2013 0,8 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 

2014 0,9 1,3 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8 

2015 0,7 1,7 0,5 0,7 0,4 0,5 0,7 

2016 0,7 1,5 0,4 0,6 0,5 0,3 0,7 

Посете лекару по 1  

жени годишње ради 

лечења (куратива) 

2012 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 

2013 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 

2014 0,4 1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 

2015 0,3 1,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 

2016 0,3 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 

 *Посечно 220 радних дана у години 

 

 

  

Стоматолошка  служба  

 

 

 Стоматолошка здравствена заштита у 2016. години обезбеђивала се за укупно 

24725 деце и школске деце и омладине узраста до 18 година и за 115215 одраслих 

становника Севернобанатског округа.  

Стоматолошку здравствену заштиту деце, школске деце и одраслих у примарној 

здравственој заштити Округа је у 2016. години пружало укупно 28 уговорених 

стоматолога и 40 здравствених радника са вишом/средњом стручном спремом (зубни 

техничари и стоматолошке сестре-техничари/зубни асистенти), колико их је било у 

претходној години.  У односу на 2012. годину, број стоматолога мањи је за 5 (15%), а 

број  зубних техничара и асистената мањи за 8 (17%). 

Од укупног броја, 7 (25%) стоматолога су специјалисти (2 специјалиста 

ортопедије вилица - ортодонције, 2 специјалиста стоматолошке протетике и 3 

специјалиста превентивне и дечије стоматологије), а 1 је на специјализацији (ортопедија 

вилица). 

 Стоматолошку заштиту предшколске деце, школске деце и омладине у 2016. 

години је пружало укупно 19 стоматолога, од којих су 17 изабрани стоматолози, а 2 су 

специјалиста ортодонције, као и 24 стоматолошких сестара, зубних 

техничара/асистената. У 2012. години стоматолошку заштиту деце и школске деце 
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обезбеђивало је 21 стоматолога и 28 стоматолошких сестара, зубних 

техничара/асистената.  Стоматолошку заштиту одраслих у 2016. години је обезбеђивало 

9 стоматолога (од  којих 2 специјалиста протетике) и 16 стоматолошких сестара, зубних 

техничара и асистената, а у 2012. години 12 стоматолога  и 20 стоматолошких сестара и 

техничара.  
  

Табела  38.  Запослени и коришћење службе за стоматолошку заштиту деце и школске 

деце и омладине (0-18 година)  

 
СТОМАТОЛОШКА 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И 

ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

Ада Кањижа Кикинда 
Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број деце до 18 

година (проценe РЗ.)  

2012 3062 4671 10741 2096 4317 2012 26899 

2013 3002 4554 10465 2056 4240 1967 26284 

2014 2937 4444 10223 2027 4138 1920 25689 

2015 2882 4333 10024 2012 4053 1873 25177 

2016 2821 4242 9861 1999 3991 1811 24725 

Стоматолози 

(изабрани и два спец. 

ортодонта) 

2012 2 4 7 2 4 2 21 

2013 2 4 7 2 3 1 19 

2014 2 4 9 1 3 1 20 

2015 2 3 8 2 3 1 19 

2016 2 3 8 2 3 1 19 

Виша и средња  

стр.спрема (зубни 

техничари и зубни 

асистенти) 

2012 3 4 11 4 4 2 28 

2013 2 3 12 1 3 1 22 

2014 3 3 12 1 4 1 24 

2015 2 3 12 2 4 1 24 

2016 2 3 12 1 5 1 24 

Укупно посета код 

стоматолога 

2012 4063 9024 29020 4463 6877 3373 56820 

2013 4460 9303 24206 3922 10438 2989 55318 

2014 4024 8504 27466 2832 8078 3590 54494 

2015 3705 7832 23741 2416 11737 3502 52933 

2016 4249 6348 24449 3402 9152 3148 50748 

Првих посета код 

стоматолога 

2012 3508 2545 20572 2026 804 2140 31595 

2013 3198 3085 15193 2013 673 1752 25914 

2014 3488 3149 19122 1272 605 2581 30217 

2015 3114 2982 16526 1152 576 2548 26898 

2016 3048 2674 18186 1458 1584 2333 29283 

Пломбирани зуби (са 

лечењем и без 

лечења) 

2012 812 1924 7432 1269 3158 906 15501 

2013 509 2180 5243 1152 3344 670 13098 

2014 310 2209 4311 907 3216 595 11548 

2015 289 2325 4492 991 4708 643 13448 

2016 289 2002 4319 1199 3044 463 11316 

Извађени зуби 

2012 825 1102 3457 297 85 509 6275 

2013 535 1262 3149 267 462 386 6061 

2014 405 1130 2873 222 493 321 5444 

2015 401 972 2860 148 1276 249 5906 

2016 286 762 2362 163 619 240 4432 

Ортодонција- први 

прегледи 

2012 0 0 296 0 769 0 1065 

2013 0 0 291 0 744 0 1035 

2014 0 0 369 0 638 0 1007 

2015 0 0 311 0 660 0 971 

2016 0 0 370 0 455 0 825 

Ортодонција-број 

ортодонтских апарата 

2012 0 0 423 0 351 0 774 

2013 0 0 374 0 338 0 712 

2014 0 0 409 0 253 0 662 

2015 0 0 407 0 572 0 979 

2016 0 0 422 0 316 0 738 
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Обезбеђеност предшколске и школске деце и омладине стоматолозима у 

посматраном периоду је повољна, обзиром да је на једног стоматолога у Округу било у 

просеку од 1281 до 1383 деце до 18 година (Правилник: 1/1500). Искључујући двоје 

специјалиста ортопедије вилица, на једног изабраног стоматолога долази 1454 деце.  У 

Округу су запослена два специјалиста ортодонта, у Кикинди и Сенти. У 2012. години по 

једном специјалисти ортодонције је било 13450, а у 2016. години 12363 деце узраста до 

18 година, што је недовољна обезбеђеност (Правилник: 1/8500).  

У стоматолошкој заштити одраслих у 2016. години на једног стоматолога има 

просечно 12802 одраслих становника Округа, док је у 2012. години обезбеђеност била 

боља – 9948 становника. Искључујући  двоје специјалиста протетике у Кикинди и Ади, 

на једног изабраног стоматолога у 2016. години долази 16460 одраслих становника 

(Правилник: 1/10000 одраслих). Обезбеђеност одраслих становника специјалистима 

протетике је довољна (1/57607) за ниво Округа (Правилник: 1/100000 одраслих). 
Напомена: Осим у Кикинди, Сенти и Кањижи, стоматолошка служба није подељена по 

категоријама корисника (деца, школска деца, одрасли), те најчешће сви стоматолози, осим 

специјалиста ортодонције, протетике и превентивне и дечије стоматологије, пружају услуге 

корисницима свих узраста. За потребе ове анализе кадар је у свим домовима здравља подељен у односу 

на категорије становника, у складу са нормативом, ради израчунавања показатеља рада и коришћења. 

Због тога је дошло до извесног одступања од норматива, с тим да је обезбеђеност изабраним 

стоматолозима боља код деце у односу на обезбеђеност код одраслог становништва.  

 

 

Табела  38-а.  Показатељи обезбеђености и рада службе за стоматолошку заштиту деце 

и школске деце и омладине  

 
СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА 

ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 
Ада Кањижа Кикинда 

Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број здравствених 

радника са ВШС и 

ССС на 1 стоматолога 

2012 1,5 1 1,6 2 1 1 1,3 

2013 1 0,8 1,7 0,5 1 1 1,2 

2014 1,5 0,8 1,3 1 1,3 1 1,2 

2015 1 1 1,5 1 1,3 1 1,3 

2016 1 1 1,5 0,5 1,7 1 1,3 

Број деце до 18 

година на 1 

стоматолога (укљ. 2 

ортодонта) 

2012 1531 1168 1534 1048 1079 1006 1281 

2013 1501 1139 1495 1028 1413 1967 1383 

2014 1469 1111 1136 2027 1379 1920 1284 

2015 1441 1444 1253 1006 1351 1873 1325 

2016 1411 1414 1233 1000 1330 1811 1301 

Посете стоматологу 

по 1 детету 

2012 1,3 1,9 2,7 2,1 1,6 1,7 2,1 

2013 1,5 2 2,3 1,9 2,5 1,5 2,1 

2014 1,4 1,9 2,7 1,4 2 1,9 2,1 

2015 1,3 1,8 2,4 1,2 2,9 1,9 2,1 

2016 1,5 1,5 2,5 1,7 2,3 1,7 2,1 

Посете по 1 

стоматологу  на дан*  

2012 9 10 19 10 8 8 12 

2013 10 11 16 9 16 14 13 

2014 9 10 14 13 12 16 12 

2015 8 12 14 6 18 16 13 

2016 10 10 14 8 14 14 12 

Број извађених у 

односу на број 

пломбираних зуба 

2012 1 0,6 0,5 0,2 0 0,6 0,4 

2013 1,1 0,6 0,6 0,2 0,1 0,6 0,5 

2014 1,3 0,5 0,7 0,2 0,2 0,5 0,5 

2015 1,4 0,4 0,6 0,1 0,3 0,4 0,4 

2016 1,0 0,4 0,5 0,1 0,2 0,5 0,4 

 *Посечно 220 радних дана у години 

 

 

У стоматолошкој заштити деце и школске деце на једног стоматолога долази 

просечно 1,2 до 1,3 стоматолошких сестара/зубних техничара, а у стоматолошкој 

заштити одраслих 1,5 до 1,8.  
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Укупан број посета деце и школске деце стоматологу  у посматраном периоду је 

опао са 56820 на 50748 (за 10%), при чему је број првих посета мањи за 7%.  Учешће 

првих посета у укупном броју посета на почетку и на крају посматраног периода износи  

56%, односно 58%. Свако дете имало је просечно 2,1 посету стоматологу.   

 

Табела 39. Запослени и коришћење службе за стоматолошку заштиту одраслих 

становника по општинама 

 
СТОМАТОЛОШКА 

ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ 
Ада Кањижа Кикинда 

Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број одраслих 

(процене за РЗС)  

2012 13815 20409 48083 9025 18808 9235 119375 

2013 13713 20279 47634 8955 18693 9114 118388 

2014 13618 20183 47201 8868 18567 9018 117455 

2015 13518 20073 46736 8749 18437 8922 116435 

2016 13416 19951 46137 8611 18311 8789 115215 

Стоматолози 

(изабрани и два 

спец.протетике) 

2012 2 3 3 1 2 1 12 

2013 1 3 4 1 2 1 12 

2014 1 3 3 1 2 1 11 

2015 1 2 3 1 1 1 9 

2016 1 2 3 1 1 1 9 

Виша и средња  

стр.спрема (зубни 

техничари и зубни 

асистенти) 

2012 3 6 5 1 4 1 20 

2013 1 4 6 2 4 1 18 

2014 3 4 5 3 3 1 19 

2015 3 4 5 1 2 1 16 

2016 3 4 5 1 2 1 16 

Укупно посета код 

стоматолога 

2012 6255 4340 13873 2034 5645 1618 33765 

2013 6602 5075 9522 1712 5940 1880 30731 

2014 5082 4632 10638 1541 4388 1751 28032 

2015 4978 3974 9318 1520 6468 1771 28029 

2016 3848 4108 9753 1318 1168 1494 21689 

Првих посета код 

стоматолога 

2012 3982 1186 11640 916 401 1618 19743 

2013 4088 1294 8000 816 1133 1880 17211 

2014 3300 1277 8781 912 368 1751 16389 

2015 3214 1003 7408 1027 215 1771 14638 

2016 2683 1018 7874 1065 142 1494 14276 

Пломбирани зуби (са 

лечењем и без 

лечења) 

2012 1290 1452 6191 948 3248 362 13491 

2013 1521 1714 2990 792 2810 346 10173 

2014 1077 1761 3843 749 2426 272 10128 

2015 891 1606 3051 679 1529 262 8018 

2016 803 1689 3075 706 644 127 7044 

Извађени зуби 

2012 1196 1107 3961 287 1375 134 8060 

2013 1604 1201 3195 346 1408 158 7912 

2014 917 1184 3028 303 1100 109 6641 

2015 1100 1023 2585 235 1034 154 6131 

2016 738 952 2859 216 219 132 5116 

Протетски радови - 

покретне протезе-

тоталне и парцијалне 

2012 184 236 183 135 214 0 952 

2013 134 229 152 107 233 0 855 

2014 115 167 190 84 223 0 779 

2015 160 181 235 26 349 0 951 

2016 28 184 227 0 0 0 439 

 

 

Просечан број посета деце и школске деце по стоматологу на дан  је исти на 

почетку и на крају посматраног периода (око 12, односно око 14 по изабраном 

стоматологу – без специјалиста ортодонције). У дечијој и превентивној стоматологији 

Правилник прописује 12 посета дневно по стоматологу. Број пломбираних зуба (са 

лечењем и без лечења) код деце и школске деце у 2016. години је мањи за 27% у односу 

на 2012. годину, док је извађених зуба мање за 29%. Извештај не приказује број вађења 

сталних зуба. У просеку су на сваких 5 пломбираних извађена два зуба. Број првих 

прегледа ортодонта у посматраном периоду је мањи за 22%.  
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Табела 39-а. Показатељи обезбеђености и рада службе за стоматолошку заштиту 

одраслих 
СТОМАТОЛОШКА 

ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ 
Ада Кањижа Кикинда 

Нови 

Кнежевац 
Сента Чока ОКРУГ 

Број здравствених 

радника са ВШС и 

ССС на 

1стоматолога 

2012 1,5 2 1,7 1 2 1 1,7 

2013 1 1,3 1,5 2 2 1 1,5 

2014 3 1,3 1,7 3 1,5 1 1,7 

2015 3 2 1,7 1 2 1 1,8 

2016 3 2 1,7 1 2 1 1,8 

Број одраслих 

становника на 1 

стоматолога (укљ. 

2 спец. протетике) 

2012 6908 6803 16028 9025 9404 9235 9948 

2013 13713 6760 11909 8955 9347 9114 9866 

2014 13618 6728 15734 8868 9284 9018 10678 

2015 13518 10037 15579 8749 18437 8922 12937 

2016 13416 9976 15379 8611 18311 8789 12802 

Посете 

стоматологу по 1 

одраслом 

становнику 

2012 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

2013 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 

2014 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2015 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 

2016 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

Посете по 1 

стоматологу  на 

дан*  

2012 14 7 21 9 13 7 13 

2013 30 8 11 8 14 9 12 

2014 23 7 16 7 10 8 12 

2015 23 9 14 7 29 8 14 

2016 17 9 15 6 5 7 11 

Број извађених у 

односу на број 

пломбираних зуба 

2012 0,9 0,8 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6 

2013 1,1 0,7 1,1 0,4 0,5 0,5 0,8 

2014 0,9 0,7 0,8 0,4 0,5 0,4 0,7 

2015 1,2 0,6 0,8 0,3 0,7 0,6 0,8 

2016 0,9 0,6 0,9 0,3 0,3 1,0 0,7 

 *Посечно 220 радних дана у години 

 

 

Укупан број посета одраслих становника стоматологу у посматраном периоду је  

опао са 33765 на 21689 (за 36%), а број првих посета је мањи за 28%.  Тек сваки трећи 

до сваки пети одрасли становник посетио је стоматолога током године (0,2 до 0,3 посета 

по становнику годишње). Просечан дневни број посета одраслих по стоматологу у 

петогодишњем периоду је 11 до 14, односно 13 до 18 не рачунајући специјалисте 

протетике (Правилник: 15 посета дневно по стоматологу у општој стоматологији). Број 

пломбираних зуба (са лечењем и без лечења) код одраслих у 2016. години је мањи за 

48% у односу на 2012. годину, док је извађених зуба мање за 36%. На сваки пломбирани 

зуб извађено је у просеку од 0,6 до 0,8 зуба.  
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ЗАПОСЛЕНИ У БОЛНИЦАМА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

Стационарну и специјалистичко-консултативну делатност на секундарном нивоу 

здравствене заштите на територији Севернобанатског округа обезбеђују: Општа 

болница  Кикинда, Општа болница Сента, Стационар Дома здравља Нови Кнежевац, 

Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац и Специјална болница за 

рехабилитацију Бања Кањижа.  Према Уредби о Плану мреже здравствених установа 

Севернобанатски округ располаже са укупно 990 постеља. Од укупног броја 550 

постеља је намењено збрињавању акутних обољења, стања и повреда (Општа болница 

Кикинда 280, Општа болница Сента 240 и Стационар ДЗ Нови Кнежевац 30), 

укључујући у тај број и постеље за продужено лечење и негу у општим болницама. За 

дуготрајно лечење психијатријских обољења и лечење неуролошких и 

цереброваскуларних обољења у Специјалној болници у Новом Кнежевцу намењено је 

300 постеља, док је за продужену рехабилитацију уз упут Републичког фонда за 

здравствено осигурање у Специјалној болници Бања Кањижа намењено 140 постеља.  

Осим постеља из Плана мреже, Бањa Кањижа располаже и капацитетом постеља за 

лечење пацијената сопственим средствима (без упута).  

 

Број и структура запослених у секундарној здравственој заштити 

 

 Болничку здравствену заштиту становништву Севернобанатског округа у 2016. 

години је обезбеђивало укупно 1147 запослених на неодређено време у општим и 

специјалним болницама и стационару ДЗ Нови Кнежевац, што је за око 2% мање у 

односу на претходну годину, а за око 5% мање у односу на број запослених у 2012. 

години (табела 30). Удео немедицинских радника у укупном броју стално запослених је 

мањи у 2016. години (25%) у односу на пет година раније (27,5%).   

Секундарну здравствену заштиту у 2016. години обезбеђивало је укупно 171 

лекара у сталном радном односу, што је за 7 (4%) лекара више у поређењу са 2012. 

годином. Структура  лекара у 2012. години била је следећа: 77% специјалисти, 18% на 

специјализацији и 5% доктори медицине. Пет година касније, крајем 2016. године, удео 

специјалиста у укупном броју лекара је исти (131 специјалиста), док је лекара на 

специјализацији 22% (38 лекара), а доктора медицине 1% (2).   

 

 

Обезбеђеност становништва болничким постељама 

 

Стопа обезбеђености становништва Севернобанатског округа укупним 

постељним капацитетом у периоду 2012-2016. године повећала се са 6,8 на 7,1 на 1000 

становника, јер је број становника у Округу опао, док је број постеља остао непромењен 

(990) и у складу је са важећом Уредбом о Плану мреже здравствених установа. Стопа 

обезбеђености постељама у Округу је већа у поређењу са просечном стопом у 

Републици Србији (5,2/1000), што је последица постојања две специјалне болнице 

којима гравитира и становништво изван Севернобанатског округа (регион АП 

Војводине). Стопа обезбеђености постељама за краткотрајну хоспитализацију (550) у 

истом периоду је  повећана са 3,8 на 3,9 на 1000 становника, а стандард обезбеђеност за 

Р. Србију је око 3,3 постеље на 1000 становника. Са непромењеним бројем постеља 

израчуната стопа обезбеђености је већа што је број становника мањи, а у 

Севернобанатском округу  депопулација је све израженија.  

Краткотрајну хоспитализацију акутно оболелих и повређених обезбеђују ОБ 

Кикинда, ОБ Сента и Стационар у саставу ДЗ Нови Кнежевац.  Овим болницама у 2012. 

години је гравитирало укупно 146274, а у 2016. години 139940 становника 
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Севернобанатског округа (процена Реп. Завода за статистику). У периоду 2012-2016. 

године  стопа хоспитализације  (број пријема на болничко лечење на 1000 становника) 

акутно оболелих и повређених кретала се између 103 и 110 на нивоу Округа. 

 

Графикон 39. Стопа хоспитализације у општим болницама и стационару (краткотрајна 

хоспитализација), Севернобанатски округ 
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Коришћење постеља за краткотрајну хоспитализацију акутно оболелих и 

повређених (опште болнице и стационар) 

 

У периоду 2012–2016. године укупан број лекара на одељењима општих 

болница и стационару (акутно збрињавање и лечење) порастао је са 139 на 148, односно 

за око 7%, док је број здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом на 

одељењима опао са 566 на 540 (за 5%),(табела 40).  Просечан однос броја лекара и броја 

медицинских сестара на постељама за акутно збрињавање опао је са 1:4,1 на 1:3,6. 

Приказани здравствени радници не обухватају оне који су запослени у другим службама 

болнице (где нема постеља).  

Обезбеђеност постеља у болницама за краткотрајну хоспитализацију бројем 

лекара је боља (27 лекара на 100 постеља), док је обезбеђеност бројем медицинских 

сестара лошија (98 на 100 постеља) у 2016. години у поређењу са 2012. годином.    

  У општим болницама и стационару у 2016. години је исписано укупно 15033 

лица, што је у односу на број исписаних у 2012. години мање за око 5%, док је укупан 

број остварених б.о. дана на постељама за краткотрајну хоспитализацију мањи за 10%. 

Просечна дужина лечења у 2016. години је 7,3 дана и краћа је за 0,5 дана у односу на 

дужину  лечења  у општим болницама у 2012. години.   

Смањењем броја б.о. дана смањује се и просечна дневна заузетост постеља за 

краткотрајну хоспитализацију са 60,5% у 2012. години на 54,7% у 2016. години, с тим да 

је заузетост постеља у ОБ Сента у целом посматраном периоду боља (иако опада са 71% 

на 63%) у односу на заузетост у ОБ Кикинда (опада са 55% на 51%). Број исписаних 

болесника по једном лекару (обезбеђеном броју за постеље) је опао  са 114 на 102 

годишње (табела 40, 40-а). 
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Табела 40. Постеље, запослени и коришћење  болница, Севернобанатски округ 

 

КОРИШЋЕЊЕ  

БОЛНИЦА 

Општа 

болница 

Кикинда 

Општа 

болница 

Сента 

Стационар 

ДЗ 

Н.Кнежевац 

Кратко- 

трајна 

хосп. 

Укупно 

Спец. 

болница за 

псих. болести 

Н.Кнежевац 

Спец. 

болница за 

рех. Бања 

Кањижа  

УКУПНО 

Број постеља по 

Плану мреже 
280 240 30 550 300 140 990 

Лекари на 

одељењима 

- укупно 

2012 77 59 3 139 20 5 164 

2013 80 60 3 143 21 5 169 

2014 80 62 3 145 21 5 171 

2015 82 63 3 148 19 5 172 

2016 81 64 3 148 18 5 171 

Виша и 

средња стр. 

Спрема на 

одељењима 

2012 312 244 10 566 85 55 706 

2013 310 245 9 564 86 54 704 

2014 315 240 10 565 85 54 704 

2015 314 233 8 555 81 55 691 

2016 313 221 6 540 83 55 678 

Број 

исписаних 

болесника 

2012 6835 8645 371 15851 824 1549 18224 

2013 6580 8616 298 15494 846 1186 17526 

2014 6425 8150 215 14790 791 1346 16927 

2015 7243 8077 218 15538 696 1193 17427 

2016 6867 7975 191 15033 645 1262 16940 

Број дана 

лечења 

(б.о.) 

2012 55731 62488 3229 121448 96940 39168 257556 

2013 50838 59464 2663 112965 96140 32196 241301 

2014 49198 57906 2236 109340 95469 38367 243176 

2015 53193 55658 2478 111329 88893 32859 233081 

2016 52205 55610 1954 109769 104744 33979 248492 

 

 

Табела 40-а. Показатељи обезбеђености и рада болница, Севернобанатски округ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ 

КОРИШЋЕЊА 

БОЛНИЦА 

Општа 

болница 

Кикинда 

Општа 

болница 

Сента 

Стацион

ар ДЗ 

Н.Кнеж

евац 

Краткотра

јна хосп. 

Укупно 

Спец. 

болница за 

псих. 

болести 

Н.Кнежевац 

Спец. 

болница за 

рех. Бања 

Кањижа  

УКУПНО 

Број постеља по Плану 

мреже 
280 240 30 550 300 140 990 

Просечна 

дужина лечења 

(дани) 

2012 8,2 7,2 8,7 7,7 117,6 25,3 14,1 

2013 7,7 6,9 8,9 7,3 113,6 27,1 13,8 

2014 7,7 7,1 10,4 7,4 120,7 28,5 14,4 

2015 7,3 6,9 11,4 7,2 127,7 27,5 13,4 

2016 7,6 7,0 10,2 7,3 162,4 26,9 14,7 

Заузетост 

постеља (%) 

2012 54,5 71,3 29,5 60,5 88,5 76,6 71,3 

2013 49,7 67,9 24,3 56,3 87,8 63,0 66,8 

2014 48,1 66,1 20,4 54,5 87,2 75,1 67,3 

2015 52,0 63,5 22,6 55,5 81,2 64,3 64,5 

2016 51,1 63,5 17,8 54,7 95,7 66,5 68,8 

Пропусна моћ 

постеља 

2012 24,4 36,0 12,4 28,8 2,7 11,1 18,4 

2013 23,5 35,9 9,9 28,2 2,8 8,5 17,7 

2014 22,9 34,0 7,2 26,9 2,6 9,6 17,1 

2015 25,9 33,7 7,3 28,3 2,3 8,5 17,6 

2016 24,5 33,2 6,4 27,3 2,2 9,0 17,1 

Број мед.сестара 

по лекару 

2012 4,1 4,1 3,3 4,1 4,3 11,0 4,3 

2013 3,9 4,1 3,0 3,9 4,1 10,8 4,2 

2014 3,9 3,9 3,3 3,9 4,0 10,8 4,1 

2015 3,8 3,7 2,7 3,8 4,3 11,0 4,0 

2016 3,9 3,5 2,0 3,6 4,6 11,0 4,0 

Број лекара на 

100 постеља 

2012 27,5 24,6 10,0 25,3 6,7 3,6 16,6 

2013 28,6 25,0 10,0 26,0 7,0 3,6 17,1 

2014 28,6 25,8 10,0 26,4 7,0 3,6 17,3 

2015 29,3 26,3 10,0 26,9 6,3 3,6 17,4 

2016 28,9 26,7 10,0 26,9 6,0 3,6 17,3 
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Број сестара на 

100 постеља 

2012 111,4 101,7 33,3 102,9 28,3 39,3 71,3 

2013 110,7 102,1 30,0 102,5 28,7 38,6 71,1 

2014 112,5 100,0 33,3 102,7 28,3 38,6 71,1 

2015 112,1 97,1 26,7 100,9 27,0 39,3 69,8 

2016 111,8 92,1 20,0 98,2 27,7 39,3 68,5 

Број исписаних 

болесника по 

лекару 

2012 89 147 124 114 41 310 111 

2013 82 144 99 108 40 237 104 

2014 80 131 72 102 38 269 99 

2015 88 128 73 105 37 239 101 

2016 85 125 64 102 36 252 99 

 

 

 

Коришћење Специјалне болнице за психијатријске болести Нови Кнежевац 

 

Специјална болница (СБ) за психијатријске болести „Свети врачеви“ Нови 

Кнежевац, на укупно 300 постеља, обезбеђује дуготрајну хоспитализацију оболелима од 

хроничних психијатријских, цереброваскуларних и неуролошких обољења са 

територије целе АП Војводине, али и краткотрајну хоспитализацију оболелима од ових 

група обољења из општина Севернобанатског округа.  

У 2016. години у СБ „Свети врачеви“ на одељењима је запослено укупно 18 

лекара и 83 медицинских сестара, што је нешто мање у односу на 2012. годину (20 

лекара и 85 сестара). Просечан бројни однос лекара и медицинских сестара у 2016. 

години је 1:4,6.  

Обезбеђеност постеља здравственим радницима у 2016. години (6 лекара и 27,7 

медицинских сестара-техничара на 100 постеља) нешто је лошија у поређењу са 2012. 

годином (6,7 лекара и 28,3 сестара). 

Број исписаних пацијената у 2016. години је за 22% мањи у односу на 2012. 

годину (са 824 на 645), али је број остварених б.о. дана већи за 8%.  Због тога је 

просечна дужина лечења у 2016. години дужа за скоро 45 дана у односу на 2012. годину 

(са око 118 дана повећана на 162 дана). Просечна дневна заузетост постеља је порасла 

са 89% на  96% (табела 40, 40-а). Приказани подаци нису конзистентни, те индикатори 

коришћења у 2016. години значајно одступају у односу на претходну годину.  

Напомена: током 2015. и 2016. године у току је била реконструкција 

организационих јединица у СБ „Свети врачеви“, те су нека одељења радила смањеним 

капацитетом.  

 

 

Коришћење Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Кањижа  

 

Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа пружа продужену 

стационарну рехабилитацију за лица са територије АП Војводине и шире, као 

продужетак болничког лечења одређене болести или стања на секундарном нивоу 

здравствене заштите, али и у сврху опште рехабилитације и опоравка.  

Уредбом о Плану мреже Бањи Кањижа је опредељено 140 постеља за продужену 

рехабилитацију са упутом РФЗО, након обављене ране рехабилитације у болницама за 

краткотрајну хоспитализацију. Са још 160 постеља намењених лицима која се лече без 

упута (личним средствима), укупан постељни фонд у Бањи Кањижа је 300 постеља. У 

складу са нормативима, за 140 постеља по Плану мреже обезбеђен је кадар: 5 лекара 

специјалиста физикалне медицине и 55 здравствених радника са вишом и средњом 

стручном спремом. Просечан бројни однос лекара и медицинских сестара је 1:11.  За 

потребе укупног постељног капацитета Бање Кањижа у 2016. години је запослено 9 
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лекара (7 специјалиста) и 63 здравствених радника са вишом и средњом стручном 

спремом.  

Обезбеђеност постеља из Плана мреже здравственим радницима је иста на 

почетку и на крају посматраног периода  (3,6 лекара и око 39 физиотерапеута на 100 

постеља).  Број лечених са упутом РФЗО у периоду 2012-2016. године је опао за 18,5% 

(са 1549 на 1262), док је број б.о. дана мањи за 13% (опао са 39168  на 33979 дана). 

Просечна дужина хоспитализације је већа за 1,6 дана  (са 25,3 на 26,9), а просечна 

дневна заузетост постеља је опала са 76,6% на 66,5%. Сваку постељу користило је 11 

лица у 2012. години, а 9 у 2016. години. Број исписаних болесника по једном лекару 

годишње опао  је са 310 на 252 (табела 40, 40-а). 

Показатељи указују да је у петогодишњем периоду дошло до опадања 

коришћења постеља из Плана мреже у Бањи Кањижа, што је последица рестриктивног 

приступа РФЗО у вези са одобравањем упућивања на продужену стационарну 

рехабилитацију.  

 

 

 

Порођаји и прекиди трудноће у општим болницама 

 

 

На основу Пријава рођења достављених Заводу за јавно здравље Кикинда из 

стационарних установа Севернобанатског округа, у периоду од 2012. до 2016. године 

региструје се пад броја порођаја за 9% (са 1323 на 1205), као и мање новорођене деце за 

око 8% (у 2012. години 1333, а у 2016. години 1221).   

  Приметне су разлике у коришћењу Опште болнице Кикинда и Опште болнице 

Сента у циљу обављања порођаја, како у односу на број обављених порођаја тако и у 

односу на место становања мајке. У ОБ Сента су се обављали и порођаји трудница чија 

су пребивалишта ван територије Севернобанатског округа, односно из суседних округа  

(географска близина, културолошки разлози - језик), те је број порођаја у овој болници 

знатно већи у односу на ОБ Кикинда. У структури начина завршетка порођаја 

евидентиран је знатно већи удео царског реза у ОБ Сента (35-38%)  него у ОБ Кикинда 

(25-32%).  

 

Графикон  40.  Порођаји у ОБ Кикинда и ОБ Сента 
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У општим болницама у Кикинди и Сенти у посматраном периоду регистровано је 

од 440 до 720 прекида трудноће годишње. Процењује се  да је стварни број прекинутих 

трудноћа већи од приказаног (коришћење приватних гинеколошких ординација без 

пријаве прекида трудноће Заводу за јавно здравље, коришћење здравствених установа 

из плана мреже са других територија). 

 

 

 

ПРИВАТНА ПРАКСА 

 

Према Закону о здравственој заштити, осим здравствених установа у државној 

својини, здравствену службу чини и приватна пракса и здравствени радници и 

здравствени сарадници који у њој раде. Приватна пракса обавља одређене послове из 

здравствене делатности. Број, структура, капацитети и просторни распоред приватних 

здравствених установа и приватне праксе нису обухваћени Планом мреже здравствених 

установа, као што је то регулисано за здравствене установе у државној својини. 

Међутим, Закон прописује  неопходне  услове (кадар, опрема, простор, лекови и др.) за 

оснивање и обављање приватне праксе. 

 Приватну праксу може основати незапослени здравствени радник одговарајуће 

стручне спреме здравствене струке са положеним стручним испитом, или здравствени 

радник корисник старосне пензије, уз сагласност коморе здравствених радника. 
Приватна пракса може се основати као:  ординација лекара, односно стоматолога 

(општа и специјалистичка),  поликлиника, лабораторија, апотека, амбуланта за 

здравствену негу, амбуланта за рехабилитацију и лабораторија за зубну технику. 

Приватна пракса може обављати само одређене послове здравствене делатности који су 

утврђени решењем Министарства здравља (решење доноси здравствени инспектор) о 

испуњености услова за обављање одређених послова здравствене делатности. На основу 

истог решења, приватна пракса се уписује у регистар код надлежног органа, у складу са 

законом (Агенција за привредне регистре). Оснивач приватне праксе  самостално 

обавља делатност као предузетник.  Обавеза је приватне праксе да води медицинску 

документацију и евиденције у складу са Законом и да доставља прописане здравствено-

статистичке извештаје надлежном Заводу за јавно здравље. Приватну праксу, која је 

саставни део здравствене службе у Севернобанатском округу, одликује још увек 

недовољно прецизна евиденција свих регистрованих облика и њиховог статуса 

(активан, привремено одјављен, одјављен) као и инсуфицијентно извештавање према 

надлежном заводу за јавно здравље 

У 2016. години у Севернобанатском округу приватну праксу у активном статусу 

обављало је 17 лекарских ординација и поликлиника (2 поликлинике, 4 ординације 

опште медицине, 5 гинеколошких, 2 интернистичке, 2 офталмолошке, 1 

дерматовенеролошка и 1 психијатријска ординација ), 23 стоматолошке ординације, 3 

клиничко биохемијске и хематолошке лабораторије, најмање 5 лабораторија за зубну  

технику (толико их је у Кикинди, за друге општине нема података, као и најмање 23 

апотеке. Недостају прецизни подаци о броју и статусу (активан, привремено неактиван) 

свих облика приватне праксе, обзиром да  нису сви ажурни на сајту Агенције за 

привредне регистре или њихово претраживање није увек доступно.  

 

Број  и врста ординација, број запослених и коришћење приватне праксе 

 

На основу података из достављених здравствено-статистичких извештаја 

приватне праксе Севернобанатског округа за 2016. годину, у 17 лекарских ординација 

(општих и специјалистичких) и 2 поликлинике  било је запослено 33 здравствених 

радника (од тога 73%  су лекари), с тим да  поред тог броја, у овим облицима приватне 
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праксе континуирано или периодично ради и већи број лекара специјалиста-

консултаната у допунском раду (запослних у здравственим установама у државном 

власништву), у складу са законом.  У односу на 2012. годину већи је број регистрованих 

ординација и укупан број запослених (табела 41). Број посета у лекарским ординацијама 

и поликлиникама у 2016. години (око 12.000) већи је за око 10% у односу на 2012. 

годину.  

 

Табела 41. Приватне лекарске ординације и поликлинике у Севернобанатском округу, 

број запослених и број посета, 2012-2016. године 

 
Облик приватне праксе 2012 2013 2014 2015 2016 

Ординација опште медицине 

број регистрованих ординација 3 3 3 3 4 

лекара 4 4 4 4 6 

медицинских сестара 2 2 2 2 2 

укупно запослених здр.радника 6 6 6 6 8 

укупно посета 2131 1877 1582 1957 2450 

    Поликлиника 

бр.регистрованих поликлиника 2 2 2 2 2 

лекара 2 2 4 4 4 

медицинских сестара 4 4 4 5 4 

укупно запослених здр.радника 6 6 8 9 8 

укупно посета 1400 1720 2250 4422 2049 

    Гинеколошка 

број регистрованих ординација 3 2 4 4 5 

лекара 3 2 4 4 5 

медицинских сестара 1 0 1 2 1 

укупно запослених здр.радника 4 2 5 6 6 

укупно посета 520 164 744 741 1368 

     Интернистичка 

број регистрованих ординација 2 2 2 1 2 

лекара 2 2 2 1 2 

медицинских сестара 1 1 2 0 0 

укупно запослених здр.радника 3 3 4 1 2 

укупно посета 1313 1211 1200 686 967 

     Офталмолошка 

број регистрованих ординација 2 2 2 2 2 

лекара 2 2 2 2 2 

медицинских сестара 1 1 1 1 1 

укупно запослених здр.радника 3 3 3 3 3 

укупно посета 3868 3761 3238 3476 3342 

     Дерматовенеролошка 

број регистрованих ординација 1 1 1 1 1 

лекара 1 1 1 1 1 

медицинских сестара 0 0 0 0 0 

укупно запослених здр.радника 1 1 1 1 1 

укупно посета 1621 1430 1315 1420 1575 

      Неуропсихијатријска 

број регистрованих ординација         1 

лекара         4 

медицинских сестара         1 

укупно запослених здр.радника         5 

укупно посета         82 

                         УКУПНО 

број регистрованих ординација 13 12 14 13 17 

лекара 14 13 17 16 24 

медицинских сестара 9 8 10 10 9 

укупно запослених здр.радника 23 21 27 26 33 

укупно посета 10853 10163 10329 12702 11833 
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У 23 стоматолошке ординације, колико их је у Округу регистровано у 2016. 

години (можда и више, обзиром да има и ординација које не достављају извештаје 

Заводу за јавно здравље или им је нпознат статус), запослено је 40 здравствених радника 

(77% су доктори стоматологије) и остварено је око 21.000 посета (табела 42). 

 

Табела 42. Приватне стоматолошке ординације (опште и специјалистичке) у 

Севернобанатском округу, број запослених и број посета, 2012-2016. године 

 

Стоматолошке 

ординације 

Број 

регистрованих 

ординација 

Укупно 

запослених 

Број 

стоматолога 

Број 

стом.сестара 

и зубних 

техничара 

 Број 

посета  

Број 

протетских 

радова 

2012 15 23 16 7 15671 1014 

2013 15 21 16 5 12970 871 

2014 19 26 20 6 15828 1256 

2015 21 32 24 8 18390 1178 

2016 23 40 31 9 20609 1366 

 

 

 

 

Регистровани морбидитет у приватној пракси 

 

  

У периоду  2012-2016. године у ординацијама опште медицине евидентирано је укупно 

8001 дијагноза, а најчешћи разлози коришћења ове приватне праксе су обољења система 

за дисање (око 32%), система за варење (11%) и мокраћно-полног система (10%). 

 

 

Табела 43. Регистровани морбидитет у приватним ординацијама опште медицине у 

периоду 2012-2016. године 

 
Група обољења /стања према МКБ-10 број обољења % 

Болести система за дисање 2537 31.7 

Болести система за варење 882 11.0 

Болести мокраћно-полног система 790 9.9 

Болести система крвотока 645 8.1 

Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 504 6.3 

Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здр. службом 
448 5.6 

Остале групе болести 2195 27.4 

УКУПНО 8001 100 

 

 

У приватним гинеколошким ординацијама регистровано је укупно 3519  

дијагноза у петогодишњем периоду (табела 44), а најчешћи разлози коришћења су 

Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом (51%), 

што је у вези са превентивним прегледима жена и прегледима у циљу праћења тока 

трудноће или периода након порођаја (дијагнозе из XXI групе МКБ-10). Такође, чест 

разлог одласка гинекологу у приватној ординацији су и обољења мокраћно-полног 

система (40%). 
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Табела 44. Регистровани морбидитет у приватним  гинеколошким  ординацијама у 

периоду 2012-2016. Године 

 
Група обољења /стања према МКБ-10 број обољења % 

Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здр. службом 
1789 50.8 

Болести мокраћно-полног система 1401 39.8 

Тумори 150 4.3 

Симптоми, знаци, патолошки клинички и лабораторијски 

налази 
73 2.1 

Трудноћа, рађање и бабиње 46 1.3 

Остале групе болести 60 1.7 

УКУПНО 3519 100 

 

 

 Приватне интернистичке ординације, са укупно 3213 евидентираних дијагноза у 

посматраном периоду (табела 45),  коришћене су највећим делом због болести 

кардиоваскуларног система (54%) и болести ендокриног система и метаболизма (29%), 

најчешће  због шећерне болести. 

 

Табела 45. Регистровани морбидитет у приватним  интернистичким ординацијама у 

периоду 2012-2016. године 

 
Група обољења /стања према МКБ-10 број обољења % 

Болести система крвотока 1740 54.2 

Болести жлезда са унутр. лучењем, исхране и 

метаболизма 
932 29.0 

Болести система за варење 274 8.5 

Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здр. службом 
100 3.1 

Остале групе болести 167 5.2 

УКУПНО 3213 100 

 

 

 

У  петогодишњем периоду укупно је регистровано више од 72000  дијагноза у 

вези са обољевањем зуба и уста. Структура регистрованог морбидитета у 

стоматолошкој заштити приказана је, међутим,  за збир дијагноза болести зуба и уста у 

трогодишњем периоду, од 2014. до 2016. године, обзиром да у 2012. и 2013. години исти 

није приказан разврстано по појединачним дијагнозама. У трогодишњем периоду 

(табела 46) евидентирано је укупно 45367 дијагноза, од којих највећи удео припада 

зубном каријесу (око 44%), а значајан удео имају и болести пулпе зуба (24%).  

 

Табела 46. Регистровани морбидитет у приватним  стоматлошким  ординацијама у 

периоду 2014-2016. године 

Дијагноза према МКБ-10 
број 

обољења 
% 

Каријес зуба 19807 43.7 

Болести пулпе зуба и ткива врха зуба 10742 23.7 

Гингивитис 5119 11.3 

Друге болести зуба и потпорног ткива 3706 8.2 

Друге болести тврдих зубних ткива 2596 5.7 

Остале болести зуба и усне дупље 3397 7.5 

УКУПНО 45367 100.0 
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПOРУКЕ 

 

 

Витално-демографски показатељи (период 2002-2016. године) 

 

 Закључци у вези са витално-демографским карактеристикама 

Севернобанатског округа у периоду 2002-2016. године наведени су у Анализи 

здравственог стања становништва Севернобанатског округа у 2016. години. 

 

 Узроци умирања становништва 

 

 Међу узроцима умирања становништва оба пола доминирају хроничне незаразне 

болести. Водећи узрци смрти у последњих пет година су болести 

кардиоваскуларног система (48-51%), са већим стопама умирања код жена и 

малигне болести (22-24%), са већим стопама смртности код мушког пола. На 

трећем месту су болести система за дисање (4-6%), затим следе болести система 

за варење (4-5%), повреде и тровања (3-4%) и болести жлезда са унутрашњим 

лучењем исхране и метаболизма (3-4%). У структури малигних болести које су 

биле узрок смрти, код мушког пола водећи су карцином бронха/плућа, карцином 

дебелог и завршног црева и карцином простате (осим у 2012. и 2015. години када 

су на 3. месту били карцином желуца и карцином усне, језика, усне  дупље и 

ждрела), док су код жена водећи карцином дојке, бронха/плућа и карцином 

дебелог и завршног црева. Најчешћи узроци насилне смрти у посматраном 

периоду били су самоубиство и различити акциденти (најчешће саобраћајни 

удеси и падови). Иначе висока, стопа суицида у Севернобанатском округу 

(најчешће око 30/100.000 становника) у 2016. години  је имала нижу вредност  

(22/100.000), а пад стопе је регистрован  и у Војводини (15/100.000) и  Србији 

(нешто испод 14/100.000); 

 У периоду 2002-2016. године стопа смртности одојчади у Округу се кретала 

између 1‰ и 11‰ и сматра се ниском стопом.  У 2016. години стопа смртности 

одојчади је 5‰ и слична је стопи за Војводину; 

 Стопа перинаталног морталитета, као специфичан показатељ пренаталне и ране 

неонаталне здравствене заштите, углавном је ниских вредности на нивоу Округа, 

у периоду од 2006. до 2016. године кретала се у распону од 5,8‰ до 13,4‰, а у 

Војводини између 7,8‰ и 10,7‰. У 2016. години стопа у Округу је 7,2‰, а у 

Војводини 10,4‰; 

 Стопа матерналног морталитета у Округу је ниска и показатељ је добре 

здравствене заштите жена у вези са трудноћом и рађањем. У 2016. години у 

Севернобанатском округу није било смртног исхода код жена у вези са 

трудноћом, порођајем или бабињама; 

 

 

Обољевање становништва – ванболнички и болнички морбидитет, болнички 

морталитет (период 2012-2016. године) 

 

 У ванболничком обољевању деце до шест година у последњих пет година стопа 

морбидитета је варирала између 6200 и 6700 на 1000 деце (тј. 6,2 до 6,7 дијагноза 

је постављено сваком детету током године). Доминирају болести система за 

дисање, које у посматраном периоду имају удео од 40 до 47% укупно оболелих, 

са стопом од 2700 до 2900 / 1000. Најзаступљеније дијагнозе су акутна запаљења 

ждрела и крајника и акутне респраторне инфекције горњих дисајних путева. 

Осим болести система за дисање, водеће групе су још и болести ува и 
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мастоидног наставка (8-9%) и заразне и паразитарне болести (6,5-9%), најчешће 

вирусне. Група Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здравственом службом, која обухвата различите превентивне и друге разлоге за 

посету здравственој служби и нису патолошка стања или повреде, учествује у 

структури постављених дијагноза  код деце са 17-25%;  

 У морбидитету деце школског узраста бележи се у посматраном периоду најпре 

раст стопе до 3800/1000, затим пад до 3100/1000 (тј. сваком детету школског 

узраста током године је постављено 3,8, односно 3,1 дијагноза). Школска деца су 

најчешће обољевала од болести система за дисање (37-43% дијагноза у 

посматраном периоду), са стопом од 1200 до 1600 обољења на 1000 школске 

деце (1,2 до 1,6 дијагноза из ове групе по детету). Најчешћи су акутна запаљења 

ждрела и крајника, друге акутне респираторне инфекције горњих респираторних 

путева и друге вирусне болести. Осим респираторних, чешће заступљене су још 

заразне и паразитарне болести (8-10%), стања из групе симптоми, знаци и 

патолошки клинички и лабораторијски налази (6-7%), болести органа за варење 

(4-5%) и повреде (око 4%).  Група Фактори који утичу на здравствено стање и 

контакт са здравственом службом, која обухвата различите превентивне и друге 

разлоге за посету здравственој служби, има удео од 19 до 24% у структури 

постављених дијагноза код школске деце. У посматраном периоду систематским 

прегледима је обухваћено је 80-90% ученика основних и средњих школа, а 

најчешће утврђени поремећаји раста и развоја су: лоше телесно држање (сваки 5. 

до 6. ученик), деформитети кичменог стуба, деформитети  стопала и каријес. 

  У обољевању одраслог становништва (служба опште медицине) региструје се 

благи пад укупне стопе морбидитета са 2300 на око 2100 на 1000 одраслих. 

Најчешће су болести система за крвоток (18-19% у укупном морбидитету), а 

најчешћа појединачна дијагноза је артеријска хипертензија. Болести система за 

дисање учествују са 14-15% (најчешће је акутно запаљење ждрела/крајника и 

акутне респираторне инфекције), а болести мишићно-коштаног система и 

везивног ткива са 8-9% (најчешћа су обољења леђа, кичменог стуба и нервних 

коренова и дегенеративна обољења зглобова). На позицији од 4. до 7. места  

смењују се душевни поремећаји, симптоми, знаци и патолошки клинички и 

лабораторијски налази и болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и 

метаболизма, пре свих шећерна болест. Одлика обољевања одраслог 

становништва је пораст броја старих лица и присуство удружених хроничних 

незаразних болести. Група Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 

здравственом службом учествује са 10-15% у утврђеним дијагнозама 

(превентивни прегледи,  испитивања, нега оболелих, итд.); 

 

 У служби медицине рада стопе регистрованог морбидитета су опале са око 210 

на 70 на 1000 запослених, а разлог за такав пад је то што се тежиште куративне 

здравствене заштите запослених преместило највећим делом у службу опште 

медицине, док је служба медицине рада већим делом обављала превентивну 

специфичну здравствену заштиту запослених. Неколико специјалиста медицине 

рада се определило да раде као изабрани лекари у служби опште медицине. У 

2016. години је евидентирано за 63% мање дијагноза у односу на 2012. годину. 

Осим што су стопе обољевања знатно ниже у свим групама, структура 

морбидитета је слична оној у служби опште медицине;  

 У здравственој заштити жена у посматраном периоду стопе морбидитета су се 

кретале између 305 и 515 на 1000 жена. Од 59 до 64%  регистрованих дијагноза 

се односе на превентивне прегледе жена и праћење трудноће (група Фактори 

који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом - дијагнозе 

у вези са превентивном и репродуктивном здравственом заштитом жена). 

Болести мокраћно-полног система имају удео 23-31% (најчешће су запаљенске 
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болести карличних органа жене и поремећаји менструације), док група Трудноћа, 

рађање и бабиње има удео 6-10% (компликације у трудноћи и бабињама, 

побачаји); 

 У стоматолошкој заштити предшколске деце региструје се пад стопе 

морбидитета са око 770 на 650/1000  (број дијагноза је мањи за 22% у 2016. 

години у односу на 2012. годину), Најчешћа дијагноза је зубни каријес (60-69%), 

а заступљени су и поремећаји развоја и ницања зуба (10-15%) и болести пулпе 

зуба (10-12%). У стоматолошкој заштити школске деце и омладине утврђено је 

благо опадање стопе морбидитета, са око 1600 на 1500/1000 (број дијагноза мањи 

за 13%), а најчешћи су каријес (51-55%), поремећаји развоја и ницања зуба (11-

15%) и болести пулпе зуба и болести тврдих зубних ткива (9-12%). Стопе 

стоматолошког морбидитета код одраслих становника опале су са око 190 на 150 

на 1000 одраслих (за 24% мање дијагноза), а најзаступљеније су болести пулпе и 

ткива врха зуба (35-40%), каријес (31-35%) и запаљење десни (око 9%); 

 У болницама за краткотрајну хоспитализацију (опште болнице у Кикинди и 

Сенти и стационар у ДЗ Н. Кнежевац), искључујући хоспитализације због 

порођаја, кориснике лечене путем дневне болнице и лица на дијализи, у периоду 

2012-2016. године најчешће су биле заступљене болести система  крвотокa (16-

18%), болести система за варење (12-13%), тумори (12-14%), болести система за 

дисање (10-11%) и болести мокраћно-полног система (7-10%). Најчешће 

појединачне дијагнозе су кардиомиопатија, запаљење плућа, бол у трбуху и 

малој карлици, препонска кила и инфаркт мозга;   

 

 У Специјалној болници за психијатријске болести Нови Кнежевац око три 

четвртине болесника је на дуготрајној хоспитализацији због душевних обољења 

и поремећаја понашања (најчешће дијагнозе су схизофренија, алкохолизам,  

депресија), док су остали болесници лечени због цереброваскуларних (11-13%) и 

неуролошких (7-13%) обољења;  

 

 У Специјалној болници за рехабилитацију Бања Кањижа код око 55% 

стационарно лечених лица разлог за продужену рехабилитацију је обољење 

мишићно-коштаног система и везивног ткива (најчешће дијагнозе су бол у 

леђима, болести међупршљенског дискуса и дегенеративно обољење колена), око 

23% је хоспитализовано због разлога из групе Фактори који утичу на здравствено 

стање и контакт са здравственом службом (најчешће након уградње вештачког 

зглоба кука, ради опоравка), а заступљене су и повреде (10-12%) и неуролошка 

обољења (9-11%); 

 

 Слично укупном (ванболничком) морталитету, кардиоваскуларне болести и 

тумори су водећи узроци умирања и у општим болницама. Следеће по 

учесталости у болничком морталитету су болести система за варење и болести 

система за дисање. Најучесталије појединачне дијагнозе узрока смрти су инфаркт 

мозга, кардиомиопатија и исхемијска срчана болест (акутна и хронична), затим 

карцином плућа. У Специјалној болници за психијатријске болести најчешћи 

узроци смрти су болести кардиоваскуларног система и душевна обољења;  

  

 У периоду 2012-2016. године просечна стопа болничког леталитета у Округу се 

кретала од 4,1% до 5,2%. Стопа  леталитета у ОБ Кикинда расте од 5,6 до 7,7%,  а 

у ОБ Сента од 3,6 до 4,7%. Већа стопа у ОБ Кикинда је узрокована присуством 

одељења на којима је леталитет најизраженији (одељење за интензивно лечење и 

негу, за продужено лечење болесника у терминалној фази болести). Висока стопа 

леталитета у стационару ДЗ Нови Кнежевац (од 11,2 до 16,7%) у вези је са већом 

заступљеношћу пацијената на палијативном лечењу и нези. У СБ за 



 59 

психијатријске болести Нови Кнежевац стопа леталитета је у посматраном 

периоду порасла (са 11,2 на 16,7%). 

 

  

Капацитети,  обезбеђеност и коришћење здравствене службе 

 

 Мрежа, врсте и број здравствених установа у Севернобанатском округу  

обезбеђују свеобухватну здравствену заштиту становништва. У свакој од шест 

општина обезбеђена је примарна здравствена заштита у домовима здравља, 

преко  здравствених станица, амбуланти и апотека. Самосталне апотеке (оне које 

нису у структури домова здравља) постоје у Кикинди и Сенти. Секундарна 

здравствена заштита за становништво Округа обезбеђује се у општим болницама 

у Кикинди и Сенти и стационару у ДЗ Нови Кнежевац, као и у специјалним 

болницама (за психијатријске болести у Новом Кнежевцу, за рехабилитацију - 

Бања Кањижа) које, осим становништву матичног Округа, пружају здравствену 

заштиту и корисницима са шире територије Војводине и Србије. Завод за јавно 

здравље Кикинда је здравствена установа која пружа здравствену заштиту на 

више нивоа на територији Округа; 

 У здравственим установама Севернобанатског округа крајем 2016. године било је 

укупно 1939 запослених у радном односу на неодређено време (домови здравља, 

апотеке, болнице са постељама по Плану мреже  и Завод за јавно здравље),  што 

је  за 79 (4%) мање у односу на број запослених крајем претходне године, а за 

172 (8%) мање у односу на 2012. годину. У односу на 2012.годину број 

здравствених радника и сарадника је опао за 6%, а број немедицинских радника 

за 15%. У 2016. години запослено је 321 лекара, 28 стоматолога, 21 фармацеут, 

21 здравствених сарадника са високом стручном спремом, 1079 здравствених 

радника и сарадника са вишом и средњом стручном спремом и 469 

немедицинских радника;  

 Примарну здравствену заштиту је обезбеђивало укупно 669 запослених на 

неодређено време, што је за 44 (6%) мање  у односу на број запослених  крајем 

претходне године, а за 106 (14%) мање у односу на 2012. годину. У односу на 

2012. годину, лекара је мање за 23 (14%). Од укупно 139 лекара крајем 2016. 

године, 60 (43%) су специјалисти, 17 (12%) су на специјализацији и 62 (45%) су 

доктори без специјализације. У домовима здравља у 2016. години запослено је и 

28 стоматолога (6 мање у односу на 2012.), 7 фармацеута (3 мање), 6 

здравствених сарадника ВСС (1 мање) и 336 здравствених радника и сарадника 

са вишом и средњом стручном спремом (41 мање, односно 11%). Немедицинских 

радника је за 32 (17%) мање у односу на 2012. годину; 

 

 У болницама у Округу крајем 2016. године било је 1147 запослених на 

неодређено време (за специјалистичко-поликлиничку и стационарну делатност 

на  постељама по Плану мреже – без запослених у хотелском делу Бање 

Кањижа), што је у односу на број запослених крајем  претходне године мање за 

26 (око 2%), а у односу на 2012. годину мање за 64 (5%) запослених. У односу на 

2012. годину, у 2016. години је било  7 (4%) доктора више. Од укупно 171 лекара 

колико је у болницама било у сталном радном односу крајем 2016. године, 131 

(77%) су специјалисти, а 38 (22%) су на специјализацији. Осим лекара, крајем 

исте године запослени су још и:  2 фармацеута (исти број као у 2012. години), 9 

здравствених сарадника ВСС (3 више) и 678 здравствених радника и сарадника 

са вишом и средњом стручном спремом (за 28, односно 4% мање). 

Немедицинских радника је за 46 (14%) мање у односу на 2012. годину; 
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 У самосталним апотекама у Кикинди и Сенти крајем 2016. године било је укупно 

66 запослених на неодређено време, што је у односу на број запослених крајем  

претходне године мање за 8 (11%). Од укупног броја, 14 има високу стручну 

спрему (12 фармацеута и 2 здравствена сарадника), 34 је са средњом стручном 

спремом и 18 немедицинских радника. Због проблема у пословању, Апотека 

Кикинда је престала са радом током 2017. године, при чему је већи број 

фармацеута раскинуо радни однос у овој установи (за 8 фармацеута мање у 

односу на 2015. годину).  

 

 Завод за јавно здравље Кикинда има 57 запослених у сталном радном односу 

крајем 2016. године, од тога 11 лекара (10 специјалиста и 1 на специјализацији), 

4 здравствених сарадника са високом стручном спремом, 31 здравствених 

радника и здравствених сарадника са вишом и средњом стручном спремом и 11 

немедицинских радника. У односу на 2012. годину, укупан број запослених је 

мањи за 5 (8%); 

 Стандарди обезбеђености лекарима и осталим здравственим радницима и 

стандарди оптерећености здравствених радника посетама, прегледима и 

отпустима из болнице (мере извршења) су прописани Правилником о ближим 

условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и 

другим облицима здравствене службе; 

 Обезбеђеност тимовима изабраних лекара у служби за здравствену заштиту 

одраслих (општа медицина) у 2016. години, на нивоу Округа је лошија (1/1889)  у 

односу на прописану (Правилник: 1/1600), док је у здравственој заштити деце 

(1/686) и у здравственој заштити школске деце (1/1269) у оквиру прописане 

(Правилник: 1/850, односно 1/1500). Пратећи број изабраних лекара у 

претходних пет година, обезбеђеност лекарима у општој медицини је све мања, 

док је у здравственој заштити деце и школске задовољавајућа;  

 Обезбеђеност тимовима изабраног лекара у здравственој заштити жена (6 

специјалиста гинекологије и акушерства и 4 доктора на специјализацији из ове 

гране) на нивоу Округа је неповољнија у 2016. години (1/6216) у односу на 2012. 

годину, иако је у прописаним границама (Правилник: 1/6500 жена). 

Обезбеђеност жена искључиво тимовима специјалиста (без доктора на 

специјализацији) је апсолутно недовољна (око 1/8000-10000). Примарна 

здравствена заштита жена се често обезбеђује кроз допунски рад специјалиста са 

секундарног нивоа здравствене заштите;  

 Обезбеђеност запосленог становништва тимовима специјалиста медицине рада  

на нивоу Округа је неповољнија у 2016. години (1/7153) у односу на 2012. годину 

(1/4549 запослених) и одступа од прописане (Правилник: 1/3000 запослених), 

што је последица преласка више специјалиста медицине рада у службу опште 

медицине, где раде у тимовима изабраних лекара (условљено финансирањем од 

стране РФЗО-а); 

 Обезбеђеност деце и школске деце тимовима изабраних стоматолога 

(искључујући специјалисте ортодонције) у 2016. години на нивоу Округа 

(1/1454) је у оквиру прописане (Правилник: 1/1500), док је обезбеђеност 

специјалистима ортодонције недовољна (1/12363, Правилник: 1/8500 деце и 

школске деце до 18 година). Обезбеђеност одраслих становника изабраним 

стоматолозима (искључујући специјалисте протетике) лошија је (1/16460) у 

односу на прописану (Правилник: 1/10000), а била је недовољна и у 2012. години 

(1/12000). Број специјалиста протетике на нивоу Округа (1/57600) је у оквиру 

прописаног  (Правилник: 1/100000 одраслих становника);  

 

 У петогодишњем периоду региструје се пад коришћења готово свих служби 

примарне здравствене заштите. Број укупних посета на захтев (куратива), на 
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нивоу Округа, опао је у 2016. години у односу на 2012. и то за 8% у здравственој 

заштити одраслих, за 18% у здравственој заштити деце, а 20% код школске деце. 

Укупан број превентивних посета је код деце до шест година већи за 19%, док је 

код школске деце мањи за више од 20%. Обухват школске деце систематским 

прегледима је недовољан (око 90%). Број посета деце и школске деце изабраном 

стоматологу је мањи за 10%, а код одраслих мањи за 35%, у односу на 2012. 

годину. Највећи пад броја посета региструје се у служби медицине рада, за чак 

преко 80% у односу на 2012. годину, што је последица смањења броја 

специјалиста медицине рада и недовољног обима специфичне превентивне, али и 

куративне здравствене заштите запослених. Једино је број посета жена 

изабраном гинекологу већи за 24%. 

 Сваки одрасли становник Округа је у периоду 2012-2016. године посетио свог 

лекара око 5 пута, дете предшколског узраста 8 пута (са превентивним посетама 

10 пута), а школско дете 4 пута (са превентивним посетама 5 пута)  годишње. 

Свака трећа жена посетила је изабраног гинеколога током године (са 

превентивним прегледима свака друга). Изабраног стоматолога је свако дете/ 

школско дете посетило 2 пута током године. Тек сваки четврти одрасли 

становник је посетио свог стоматолога једанпут у години; 

 У посматраном периоду, од 2012до 2014. године, изабрани лекар у општој 

медицини, просечно на нивоу Округа, имао је од 34 до 41 посета на дан 

(Правилник: 35 на дан), специјалиста  у служби медицине рада 12 до 22 посете 

(Правилник: 25), изабрани педијатар у здравственој заштити предшколске деце 

29 до 33 посете (Правилник: 30), а лекар у здравственој заштити школске деце 

25до 29 посета (Правилник: 30). Изабрани лекар у служби за здравствену 

заштиту жена имао је од 17 до 22  посета на дан, односно 23 до 31 ако се укупан 

број посета (превентивних и куративних) израчуна на број специјалиста, без 

доктора на специјализацији (Правилник: 30). Изабрани стоматолог код деце и 

школске деце имао је 14 до15 (Правилник: 12), а изабрани стоматолог одраслих 

14 до 18 посета на дан (Правилник: 15); 

 Болничка здравствена заштита обезбеђује се на укупно 990 постеља из Плана 

мреже здравствених установа, од чега је 550 намењено краткотрајној 

хоспитализацији у општим болницама у Кикинди и Сенти и стационару у ДЗ 

Нови Кнежевац, 300 постеља је намењено дуготрајној хоспитализацији у 

Специјалној болници за психијатријске болести Нови Кнежевац, а 140 постеља 

продуженој рехабилитацији у Специјалној болници Бања Кањижа; 

 Стопа обезбеђености укупним постељама на нивоу Севернобанатског округа у 

периоду 2012-2016. године порасла је са 6,8 на 7,1  на 1000 становника и већа је у 

односу на просек обезбеђености постељама на нивоу Србије (5,2/1000)  и то због 

постеља специјалних болница којима гравитира и становништво шире територије 

у односу на сам Округ. Стопа обезбеђености постељама за краткотрајну 

хоспитализацију акутно оболелих и повређених  порасла је са 3,8 на 3,9 на 1000 

становника и већа је у односу на стандард обезбеђености постељама за 

секундарни ниво здравствене заштите у Србији (3,3/1000); 

 Стопа хоспитализације акутно оболелих и повређених лица (краткотрајна 

хоспитализација) у петогодишњем периоду осцилира између 103 и 110 на 1000 

становника Округа; 

 На укупним постељним капацитетима Севернобанатског округа у 2016. години  

било је хоспитализовано 16940  лица  и остварено 248492 болесничких дана, а од 

тога је 15033 лица и 109769 б.о. дана на постељама за краткотрајну 

хоспитализацију. На нивоу Округа, у 2016. години је  за 7% мање стационарно 

лечених лица (све болнице)  и за 4% мање остварених  б.о. дана у односу на 2012. 

годину. У болницама за краткотрајну хоспитализацију број лечених  је мањи за 

5%, а број б.о. дана мањи за 10%. У Специјалној болници за психијатријске 
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болести је за 22% мање исписаних, али за 18% више остварених б.о. дана  у 

односу на  2012. годину, док је у Бањи Кањижа на стационарној рехабилитацији 

за 19% мање лица са упутом РФЗО-а, који су остварили  за 13% мање б.о. дана у  

односу на 2012. годину, због ограничавања индикација (правилник) за упућивање 

на продужену рехабилитацију;  

 Просечна дужина укупног болничког лечења у Округу у 2016. години је 14,7 

дана, што је за 0,6 дана  краће у односу на дужину лечења у 2012. години. У 

болницама за краткотрајну хоспитализацију просечна дужина лечења је смањена 

са 7,7 на 7,3 дана, у Бањи Кањижа је дужа за 1,6 дан (са 25,3 на 26,9) за лица 

лечена са упутом РФЗО-а, док је у Специјалној болници за психијатријске 

болести просечно трајање хоспитализације дуже за скоро 35 дана  у односу на 

2012. годину (са 117,6 на 162,4);  

 Просечна дневна заузетост укупног постељног капацитета Округа је опала са 

71% у 2012. години на око 69% у 2016. години. У болницама за краткотрајну 

хоспитализацију просечна заузетост је опала са 61% на 55% (у ОБ Кикинда са 

55% на 51%,  у ОБ Сента са 71% на 64%, у Стационару ДЗ Н.Кнежевац са 30% на 

18%), а у Бањи Кањижа са 77% на 67%. У Специјалној болници за психијатријске 

болести заузетост постеља је порасла са 89% на 96%,; 

 На једној постељи је у 2016. години било просечно 17 пријема пацијената 

(пропусна моћ укупних постеље) и то на постељама за краткотрајну 

хоспитализацију 27, у Специјалној болници за психијатријске болести 2, а у 

Бањи Кањижа 9 пријема током године;    

 Због већег броја одељенских лекара у 2016. години у односу на 2012. годину на 

нивоу Округа, али и смањења броја хоспитализација, просечно оптерећење 

лекара бројем пацијената (отпуста) је мање. У болницама за краткотрајну 

хоспитализацију исписано је просечно 102 болесника по лекару (у 2012. години 

114), у Специјалној болници за психијатријске болести 36 (у 2012. години 41), а у 

Бањи Кањижа 252 (у 2012. години 310);   

 Постоје извесне разлике у обезбеђености постеља лекарима и медицинским 

сестрама међу општим  болницама у Кикинди и Сенти, као и у оптерећености 

здравствених радника. У 2016. години на 100 постеља у ОБ Кикинда било је 29 

лекара и 112 медицинских сестара-техничара (у 2012. години 28 и 111), а у ОБ 

Сента око 27 лекара и 92 сестре-техничара (у 2012. години 25 и 102). По једном  

одељенском лекару је у 2016. години исписано 82 болесника  у ОБ Кикинда (у 

2012. години 89), а 125  у ОБ Сента (у 2012. години 147).  

 У општим болницама је регистрован пад броја порођаја у посматраном периоду 

за 9% (у 2012. години 1323, у 2016. години 1205). Број новорођене деце је мањи 

за 8% (у 2012. години 1333, у 2016. години 1221). Од 60 до 65% укупног броја 

порођаја и прекида трудноће у Севернобанатском округу обављено је у ОБ 

Сента, због већег гравитирајућег становништва ка овој болници (ОБ Сента 

користе становници општина које припадају суседним окрузима); 

 У Стационару при Дому здравља Нови Кнежевац од 2010. године  је коришћено 

само Одељење за интернистичке гране медицине, док у породилишту није било 

пријема због недостатка специјалисте гинекологије и акушерства; 

 Приватну праксу, која је саставни део здравствене службе у Севернобанатском 

округу, одликује још увек недовољно прецизна евиденција свих регистрованих 

облика и њиховог статуса (активан, привремено неактиван) као и нередовно 

извештавање према надлежном заводу за јавно здравље. Ипак, ситуација у вези 

са регистрацијом и извештавањем је боља  у односу на раније године. У односу 

на период од пре пет година, у 2016. години је број лекарских, а посебно 

стоматолошких ординација већи, као и број основаних приватних апотека. У 

складу с тим повећава се и број  здравствених радника који се запошљава или 

обавља специјалистичко-консултативну делатност у приватном сектору. У 2016. 
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години у Севернобанатском округу у активном статусу (од којих је ЗЗЈЗ Кикинда 

примио извештаје) су:  17 лекарских ординација укључујући и две поликлинике, 

23 стоматолошке ординације, 3 клиничко-биохемијске и хематолошке 

лабораторије и 23 апотеке.  

 

 

Препоруке 

 

 Демографска ситуација у Севернобанатском округу, као и у целој Србији,  је 

забрињавајућа, што захтева свеобухватно сагледавање проблема у односу на 

комплексну детерминистичку основу репродуктивног понашања у савременом 

друштву. Држава мора пронаћи механизме за повећање природног прираштаја и 

за то је већ дефинисала опште и посебне циљеве и мере кроз Стратегију за 

подстицање рађања. Као општи циљ одрживог демографског развоја у нашим 

условима поставља се одржавање броја становника у следећим генерацијама на 

истом нивоу (стационарно становништво). Кључну улогу држава треба да има у 

односу на: 

 

o смањивање емиграције из Србије, 

o спровођење економске стабилизације, 

o равномернији економски развој и повећано запошљавање младих уз 

повлашћен радно-правни третман трудница, 

o промену перцепције животног успеха и промоцију породице и потомства 

кроз систем образовања и васпитања и деловање медија (популациона 

едукација), 

o стимулисање рађања финансијским, пореским, радно-правним, 

економским, социјалним и другим мерамама. 

  
 Здравствена служба мора, са своје стране, подстицати повећање природног 

прираштаја следећим мерама: 

 

o  развијањем посебних програма здравствено-васпитног и саветовалишног 

рада намењених адолесцентима и младима, 

o смањењем смртности деце и људи у фертилном добу живота (превенцијом 

саобраћајног и другог трауматизма, уживања психоактивних супстанци, 

кардиоваскуларних болести, малигнитета), 

o ширењем знања која доприносе усвајању здравих стилова живота и 

очувању фертилитета адолесцената и младих (смањењем броја намерних 

прекида нежељене трудноће и полно преносивих болести), 

o благовременим откривањем и лечењем стерилитета, 

o скринингом на малигнитет и полно преносиве болести, 

o праћењем здравља трудница и развоја плода, раним откривањем ризичних 

трудноћа, смањењем перинаталне и неонаталне смртности, стручним 

извођењем порођаја у адекватно опремљеној служби и другим мерама. 

 

 Очување и даље унапређење здравља најосетљивијих категорија 

становништва захтева доследно спровођење мера утврђених националним 

програмом здравствене заштите жена, деце и омладине. Веома је важно да се 

достигне жељени обухват свих категорија превентивним прегледима, у складу 

са препорукама и планом и програмом здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања. 
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 Предоминација хроничних масовних незаразних болести у структури 

обољевања и умирања становништва захтева свеобухватнију примену 

националних стратегија, уредби и програма за превенцију и контролу 

хроничних незаразних болести, уз обезбеђење материјалних ресурса и јасно 

делегираних задатака за спровођење стратегија и мера. Здравствена служба 

има незаменљиву улогу у активном раном откривању и благовременом лечењу 

болести, због чега је потребно интензивирање свих видова превентивних 

услуга. 

 

 Здравствене власти би требало да обезбеде довољан број здраствених 

радника свих профила на свим нивоима здравствене заштите и континуирано 

занављање броја запослених уз обезбеђивање специјализација, како би се 

постигле оптимална обезбеђеност и оптерећеност. Изнаћи механизме за 

заустављање или значајно смањење трајног одласка здравствених радника из 

Србије.  

 

 Постељне капацитете би требало рационализовати, односно извршити 

њихову пренамену према индикаторима коришћења, односно потребама и 

захтевима  становништва за здравственом заштитом. 

 

 Успоставити ефикасан систем праћења регистрације и рада и коришћења 

приватне праксе, као саставног дела здравственог система. 

 

 

 

 

 

 


