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 УВОД

Процена  здравственог  стања  становништва  је  социомедицинска  процедура  за
добијање објективне слике здравственог стања целокупног становништва или одређеног
дела  популације  на  једној  територији,  регији,  држави.  Праћење  здравственог  стања
становништва у Републици Србији  је регулисано посебним прописима. 

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.

Мерење здравственог стања се врши уз помоћ већег броја индикатора који заједно
дају глобалну слику здравственог  стања одабране популације.  И поред тога  што се у
свету користе и новији и сложениjи индикатори, код нас у пракси се најчешће користе
класични показатељи здравственог стања становништва, као што су:

 витално-демографски подаци,
 показатељи морбидитета (обољевања) и морталитета (умирања),
 показатељи  организације  здравствене  делатности,  рада  и  коришћења

здравствених установа,
 показатељи стања човекове околине,
 други показатељи.

У  анализи  здравственог  стања  становништва  Севернобанатског  округа
коришћени су следећи извори података:

 Пописи становништва од 1991. до 2011. године, процене броја становника
Републичког завода за статистику,

 Публикације и Саопштења Републичког завода за статистику,
 Регистри виталних догађаја (матичне књиге рођених, умрлих, венчаних),
 Рутинска здравствена статистика,
 Базе података формиране у ЗЗЈЗ Кикинда,
 Извештаји о извршењу плана рада здравствених установа,
 Остали извори.
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СТАНОВНИШТВО  И  ВИТАЛНИ ДОГАЂАЈИ
  

 

 Територија  и  број становника 

Севернобанатска  област  (округ)  заузима  територију  од  2328  km2,  са  89%
пољопривредне површине. Округ обухвата следећих шест општина: Ада, Кањижа, Нови
Кнежевац, Сента, Чока и Кикинда (седиште округа), са укупно 50 насељених места.

Табела 1. Општине Севернобанатског округа по броју становника, површини територије
и густини насељености, попис 2002., попис 2011., процена РЗС 2017. године

Општина
Површина
општине

(km²)

Бр. стан.-
попис
2002.

Бр.
становника

на km²,
2002. 

Бр. стан.-
попис
2011.

Бр.
становника

на km²,
2011. 

Бр. стан.
процена,

2017. 

Бр.
становника

на km²,
процена

2017.

Ада 227 18994 84 16991 75 16093 71
Кањижа 399 27510 69 25343 64 23992 60
Кикинда 783 67002 86 59453 76 55318 71
Нови  Кнежевац 305 12975 43 11269 37 10461 34
Сента 293 25568 87 23316 80 22100 75
Чока 321 13832 43 11398 36 10407 32
ОКРУГ 2328 165881 71 147770 63 138371 59

Извор: Републички завод за статистику (РЗС)

Графикон 1.  Број становника Севернобанатског округа (попис 2011. године, процењени број
средином  2012, 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. године)
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Услед изразито  негативних  витално-демографских  кретања  током  претходних
деценија, региструје се опадање броја становника Севернобанатског округа. У периоду
од 2002. до 2017. године број становника је опао са 165881 на 138371, односно за 16,6%.
У  последњој  деценији  (2008-2017.)  број  становника  у  Округу  је  опао  за  11%,  а  у
последњих пет година за 4,4%. Густина насељености  у протеклом шеснаестогодишњем
периоду опала је са 71 на 59 становника по квадратном километру територије Округа
(табела 1).

Полна структура  становништва

Полна  структура  становништва  зависи  од  полне  структуре  живорођених,
смртности по полу, миграционих кретања и дејства одређених спољних фактора. Према
процени Републичког завода за статистику Србије (РЗС), у 2017. години је било 67676
становника мушког и 70695 становника женског пола, те је стопа маскулинитета (број
мушкараца на 1000 жена)  негативна, са вредношћу од око 957/1000.  Негативна стопа
маскулинитета је један од показатеља  задовољавајуће социо-економске развијености и
нивоа здравствене заштите становништва, пре свега као одраз здравствене заштите жена
у вези са трудноћом, рађањем и материнством.

Старосна структура становништва

Основнe  карактеристикe  укупне  демографске  слике  Србије  су  висока  просечна
старост становништва и изразито негативан природни прираштај. 

Становништво  се  сматра  врло  старим  ако  има  следеће  вредности  показатеља:
зрелост (проценат старијих од 65 година) већу од од 10% и индекс старења (бројни однос
старих 60 и више година и становника 0 до 19 година) изнад 0,4.

  Севернобанатски округ се у 2017. години  налази у фази израженог демографског
старења, са 19,9% лица са 65 и више година, индексом старења од 1,49  и просечном
старошћу становништва од 43,6 година. У односу на ширу територију којој припада, у
Севернобанатском  округу је старење становништва израженије.  Аутономна покрајина
Војводина је у 2017. години имала 18,7% старијих од 65 година, индекс старења 1,36 и
просечну старост становништва од 42,7 године, док су вредности ових показатеља на
нивоу Републике Србије: 19,6% старијих од 65 година, индекс старења 1,42  и  просечна
старост  43 године. 

Табела  2.  Број  становника Севернобанатског  округа  по добним групама,  2013-
2017. (проценa РЗС)

Година

Добне групе

Укупно0 до 6 година 7 до 19 година 20 до 64 године 65 и више год.

број % број % број % број %

2013 8590 5,94 19428 13,43 90245 62,38 26409 18,25 144672
2014 8439 5,90 18982 13,26 89014 62,18 26709 18,66 143144
2015 8354 5,90 18471 13,04 87743 61,96 27044 19,10 141612
2016 8227 5,88 18047 12,90 86408 61,75 27258 19,48 139940
2017 8111 5,86 17707 12,80 85030 61,45 27523 19,89 138371

Према  процени  Републичког  завода  за  статистику  за  2017.  годину  (просек
средином године), Севернобанатски округ има укупно 138371  становника, од чега 8111
(5,9%) деце узраста од рођења до навршених 6 година (од тога 1158 живорођене деце),
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17707 (12,8%)  је узраста од 7 до 19 година, док са навршених 20 и више година има
112553 (81,3%) становника. У категорији радно активних становника старости, старости
од 15 до 64 године,  има 92094 (66,6%) лица, док је 27523 (19,9%) старије од 65 година.
Становника старијих од 60 година има 38584 (27,9%).

Табела  3.  Старосна  структура,  зрелост  и  индекс  старења  становништва  у  општинама
Севернобанатског округа, процена 2017. год.

Општина
Број

становни
ка

Добне групе 
Просечна
старост

Зрелост
(%

старијих
од 65)

Индекс
старења0 до 6 7 до 19

20 до
64

60 и
више

65 и
више

Ада 16093 923 2039 9857 4533 3274 43,6 20,3 1,53
Кањижа 23992 1335 3090 14828 6536 4739 43,6 19,8 1,48
Кикинда 55318 3255 7044 34220 15423 10799 43,7 19,5 1,50
Н. Кнежевац 10461 680 1409 6400 2862 1972 43,2 18,9 1,37
Сента 22100 1377 2800 13369 6196 4554 43,4 20,6 1,48
Чока 10407 541 1325 6356 3034 2185 44,5 21,0 1,63
ОКРУГ 138371 8111 17707 85030 38584 27523 43,6 19,9 1,49

Бројни  однос  младих  и  старијих  популационих  групација  показује  да  је
становништво Севернобанатског  окуга  регресивног  типа.  Учешће  деце  до  14  година
живота у укупном становништву је  опало са  15,7%  у 2002. години  на  13,6% у 2017.
години, док је проценат старијих од 50 година у истом периоду  порастао са  36,1%  на
43,1%.  Категорија  становника  старости  15  до  49  година  је  у  посматраном  периоду
смањила удео са 48,2% на 43,3% (графикон 2) . 

Графикон 2. Веће старосне групе становништва Севернобанатског округа, попис 2002. и
2011. г., процене броја становника 2012-2017. г.
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Витални догађаји у Севернобанатском округу, 2002 - 2017. године

Наталитет,  рађање, је  показатељ  је  биолошког  потенцијала  становништва,
изражава  се  стопом  (број  живорођене  деце  на  1000  становника).  Према  Светској
здравственој организацији, ниском се сматра стопа наталитета мања од 12 промила (‰).

 Графикон 3. Стопе наталитета у Севернобанатском округу и Војводини, 2002-2017. год. 

 

 Табела 4. Живорођени и стопе наталитета у општинама Севернобан. округа, 2002-2017. 

Година

Ада Кањижа Кикинда
Нови

Кнежевац
Сента Чока ОКРУГ

ж
ив

ор
ођ

ен
и

ст
оп

а

ж
ив

ор
ођ

ен
и

ст
оп

а

ж
ив

ор
ођ

ен
и

ст
оп

а

ж
ив

ор
ођ

ен
и

ст
оп

а

ж
ив

ор
ођ

ен
и

ст
оп

а

ж
ив

ор
ођ

ен
и

ст
оп

а

ж
и

во
р

ођ
ен

и

ст
оп

а

2002* 187 9,8 273 9,9 656 9,8 127 9,8 248 9,7 106 7,7 1597 9,6
2003 166 8,8 272 10,0 631 9,5 131 10,1 255 10,0 126 9,2 1581 9,6
2004 184 9,8 249 9,2 643 9,8 126 10,0 228 9,1 114 8,5 1544 9,5
2005 156 8,4 242 9,0 584 9,0 116 9,4 234 9,4 108 8,2 1440 9,0
2006 159 8,7 243 9,1 582 9,1 110 9,0 231 9,4 94 7,3 1419 8,9
2007 144 7,9 238 9,0 542 8,6 106 8,8 217 8,9 73 5,8 1320 8,4
2008 155 8,6 202 7,7 521 8,3 106 9,0 208 8,6 100 8,1 1292 8,3
2009 133 7,5 214 8,2 550 8,9 109 9,4 206 8,5 73 6,0 1285 8,4
2010 134 7,6 214 8,2 510 8,4 96 8,4 225 9,4 75 6,3 1254 8,3
2011* 125 7,4 216 8,5 472 7,9 96 8,5 178 7,6 69 6,1 1156 7,8
2012 138 8,2 165 6,6 481 8,2 106 9,5 201 8,7 91 8,1 1182 8,1
2013 121 7,2 179 7,2 466 8,0 86 7,8 208 9,1 77 6,9 1137 7,9
2014 150 9,1 178 7,2 485 8,4 101 9,3 202 8,9 85 7,8 1201 8,4
2015 125 7,6 200 8,2 455 8,0 109 10,1 214 9,5 87 8,1 1190 8,4
2016 122 7,5 174 7,2 451 8,1 87 8,2 190 8,5 75 7,1 1099 7,9
2017 145 9,0 183 7,6 467 8,4 91 8,7 199 9,0 73 7,0 1158 8,4

      * У 2002. и 2011. години стопе су израчунате на пописани број становника, у осталим годинама - на
процењени број становника
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Број живорођених у свим општинама Севернобанатског округа константно је у
опадању, уз мање осцилације. У  периоду од 2002. до 2017. године стопа наталитета у
Округу опала је са 9,6‰ на 8,4‰ (табела 4), мада је у односу на претходну годину, стопа
у 2017. години виша. Стопа је нижа у односу на стопу наталитета за Војводину, која је у
истом  периоду  опала  са  9,8‰ на  9,4‰ (графикон  3).  У  протеклих  шеснаест  година
просечна стопа наталитета на нивоу Округа је 8,6‰. Посматрано по општинама, у 2017.
години  је  најнижа  стопа  рађања  забележена  у  општини  Чока  (7‰),  а  највиша  у
општинама Сента и Ада (9‰).

Фертилитет  (способност жена за рађање) је  индикатор репродукционе снаге
становништва и изражава се бројним односом живорођене деце и жена фертилног доба
(15 до 49 година).  Општа стопа фертилитета (ОСФ) је број живорођене деце на 1000
жена  укупног фертилног  периода.  У  демографији  је  ниска  ОСФ од  50‰ и  нижа.  У
Севернобанатском  округу,  као  и  у  Војводини  и Србији,  ОСФ је  већ  дужи временски
период  у  опадању.  У пописним  годинама  (2002.  и  2011.)  у  Севернобанатском  округу
стопа је имала вредности 41,1‰ и 36,1‰, док је у 2017. години износила 40,3‰ (табела
5)  и  већа  је  у  односу  на  стопу  у  претходној  години.  У претходних  шеснаест  година
просечна ОСФ у Округу је 38,7‰.

Табела  5.  Општа  стопа  фертилитета  у  Севернобанатском  округу,  2002-2017.
године

Година
Брoj  жена 

15-49 г.

% жена 15-49 г. у
укупном броју

становника

Брoj
живорођене

деце

Општа стопа
фертилитета (‰)

2002* 38813 23,4 1597 41,1
2003 38718 23,5 1581 40,8
2004 37624 23,2 1544 41,0
2005 36965 23,0 1440 39,0
2006 36252 22,8 1419 39,1
2007 35602 22,7 1320 37,1
2008 35011 22,5 1292 36,9
2009 34459 22,4 1285 37,3
2010 33829 22,3 1254 37,1
2011* 31990 21,6 1156 36,1
2012 31519 21,5 1182 37,5
2013 30892 21,4 1137 36,8
2014 30299 21,2 1201 39,6
2015 29692 21,0 1190 40,1
2016 29151 20,8 1099 37,7
2017 28737 20,8 1158 40,3

                        * У 2002. и 2011. год. стопе су израчунате на пописани број становника,
 у осталим - на процењени број становника

Проценат жена фертилног периода у укупном становништву Округа је опао са
23,4%  у  2002.  години  на  непуних  21% у 2017.  години.  Стопа  укупног  фертилитета
(СУФ) -  број  живорођене деце по жени у њеном репродуктивном периоду,  налази се
испод прага просте репродукције и за последњих десет година опала је са 1,5 на 1,3
детета  по жени.  За просто обнављање становништва,  у условима ниског  морталитета
(што у Севернобанатском округу није случај), потребан је ниво од 2,2 живорођене деце
по жени. Одржавању ниског фертилитета у прилог иде и пораст просечне старости мајке
при рођењу детета. У Севернобанатском округу је у 2017. години просечна старост мајке
при рођењу била 28,6 године, у Војводини 29,6, а у Србији  29,8 година.
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  Графикон 4. Општа стопа фертилитета у Севернобанатском округу и Војводини, 2002-
2017. год.

Нупцијалитет  (закључени  бракови) и диворцијалитет  (разведени  бракови)
имају одређени утицај на природно кретање становништва. У периоду између 2002. и
2017.  године  стопе  нупцијалитета  (број  закључених  бракова  на  1000  становника)  у
Севернобанатском  округу  су  углавном  нешто  ниже  у  односу  на  вредности  стопа  за
Војводину. У 2017. години стопа склапања брака у Округу је 5,2‰, а у Војводини 5,4‰.
Просечна стопа нупцијалитета у Округу за цео посматрани период је 4,9‰. 

Табела  6.  Склопљени  бракови  и  стопа  нупцијалитета  у  општинама  Севернобанатског
округа,  2002-2017. године

Година

Ада Кањижа Кикинда
Нови

Кнежевац
Сента Чока ОКРУГ

за
кљ
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ен
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ен
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а
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а
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бр
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а
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ен
и

бр
ак

ов
и

ст
оп

а

2002* 107 5,6 135 4,9 363 5,4 62 4,8 140 5,5 68 4,9 875 5,3
2003 113 6,0 141 5,2 350 5,3 63 4,8 157 6,2 68 5,0 892 5,4
2004 116 6,2 163 6,0 356 5,4 64 5,1 160 6,4 50 3,7 909 5,6
2005 102 5,5 133 4,9 335 5,2 58 4,7 142 5,7 42 3,2 812 5,1
2006 89 4,8 133 5,0 345 5,4 53 4,4 123 5,0 51 4,0 794 5,0
2007 100 5,5 138 5,2 291 4,6 55 4,6 123 5,0 43 3,4 750 4,8
2008 80 4,4 126 4,8 325 5,2 48 4,1 135 5,6 47 3,8 761 4,9
2009 78 4,4 114 4,4 271 4,4 42 3,6 113 4,7 37 3,0 655 4,3
2010 74 4,2 117 4,5 281 4,6 35 3,1 122 5,1 31 2,6 660 4,3
2011* 86 5,1 108 4,3 257 4,3 45 4,0 90 3,9 54 4,7 640 4,3
2012 79 4,7 100 4,0 263 4,5 42 3,8 96 4,2 43 3,8 623 4,3
2013 87 5,2 113 4,6 310 5,3 49 4,5 101 4,4 56 5,1 716 4,9
2014 78 4,7 100 4,1 276 4,8 62 5,7 100 4,4 45 4,1 661 4,8
2015 91 5,5 112 4,6 317 5,6 60 5,6 110 4,9 55 5,1 745 5,3
2016 86 5,3 127 5,2 272 4,9 44 4,1 119 5,3 66 6,2 714 5,1
2017 87 5,4 132 5,5 294 5,3 48 4,6 111 5,0 53 5,1 725 5,2

* У 2002. и 2011. год. стопе су израчунате на пописани број становника, у осталим - на процењени 
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Табела 7.  Разведени бракови и стопа диворцијалитета  у општинама Севернобанатског
округа,  2002-2017. године

Година

Ада Кањижа Кикинда
Нови

Кнежевац
Сента Чока ОКРУГ

ра
зв

ед
ен

и
бр

ак
ов
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ст
оп

а
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зв
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ен
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бр

ак
ов

и ст
оп

а

ра
зв

ед
ен

и
бр

ак
ов

и

ст
оп
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н
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2002* 43 2,3 41 1,5 94 1,4 20 1,5 52 2 10 0,7 260 1,6
2003 25 1,3 39 1,4 40 0,6 21 1,6 93 3,7 16 1,2 234 1,4
2004 23 1,2 50 1,8 76 1,2 13 1 43 1,7 23 1,7 228 1,4
2005 30 1,6 49 1,8 89 1,4 19 1,5 60 2,4 16 1,2 263 1,6
2006 48 2,6 60 2,2 82 1,3 25 2,1 47 1,9 31 2,4 293 1,8
2007 41 2,3 39 1,5 88 1,4 19 1,6 51 2,1 24 1,9 262 1,7
2008 44 2,4 63 2,4 93 1,5 15 1,3 61 2,5 16 1,3 292 1,9
2009 46 2,6 67 2,6 91 1,5 33 2,9 66 2,7 28 2,3 331 2,2
2010 42 2,4 58 2,2 44 0,7 2 0,2 36 1,5 2 0,2 184 1,2
2011* 28 1,6 64 2,5 27 0,5 4 0,4 47 2 6 0,5 176 1,2
2012 19 1,1 45 1,8 61 1 19 1,7 52 2,2 21 1,9 217 1,5
2013 67 4 59 2,4 106 1,8 15 1,4 68 3 19 1,7 334 2,3
2014 33 2 41 1,7 92 1,6 21 1,9 48 2,1 15 1,4 250 1,7
2015 36 2,2 66 2,7 115 2 31 2,9 80 3,6 25 2,3 353 2,5
2016 34 2,1 60 2,5 113 2 15 1,4 67 3 16 1,5 305 2,2
2017 32 2 50 2,1 142 2,6 23 2,2 40 1,8 23 2,2 310 2,2

* У 2002. и 2011. год. стопе су израчунате на пописани број становника, у осталим - на процењени 

У истом периоду стопа диворцијалитета (број разведених бракова на 1000 становника) је
углавном већих вредности у Севернобанатском округу у поређењу са стопама на нивоу
Војводине.  У  2017.  години  стопа  развода  у  Округу  је  2,2‰,  a  у  Војводини  1,7‰.
Просечна стопа диворцијалитета у Округу за цео посматрани период је око 1,8‰. 

У 2017. години  у општинама Округа склопљено је 725, а разведено 310 бракова.
Израчунато на 1000 закључених бракова, те године у Округу је било 427,6 развода, што је
знатно више него на нивоу  Војводине (320/1000). У односу на поједине општине Округа,
највише разведених бракова у 2017. години било је у општини Кикинда (483 на 1000
закључених бракова), а најмање у општини Сента (360/1000).

Табела 8. Број разведених на 1000 склопљених бракова у општинама Севернобанатског
округа,  2002-2017. године

Година Ада Кањижа Кикинда
Нови

Кнежевац
Сента Чока ОКРУГ

2002 401,9 303,7 259 322,6 371,4 147,1 297,1
2003 221,2 276,6 114,3 333,3 592,4 235,3 262,3
2004 198,3 306,7 213,5 203,1 268,8 460 250,8
2005 294,1 368,4 265,7 327,6 422,5 381 323,9
2006 539,3 451,1 237,7 471,7 382,1 607,8 369,0
2007 410 282,6 302,4 345,5 414,6 558,1 349,3
2008 550 500 286,2 312,5 451,9 340,4 383,7
2009 589,7 587,7 335,8 785,7 584,1 756,8 505,3
2010 567,6 495,7 156,6 57,1 295,1 64,5 278,8
2011 325,6 592,6 105,1 88,9 522,2 111,1 275,0
2012 240,5 450 231,9 452,4 541,7 488,4 348,3
2013 770,1 522,1 341,9 306,1 673,3 339,3 466,5
2014 423,1 410 333,3 338,7 480 333,3 378,2
2015 395,6 589,3 362,8 516,7 727,3 454,5 473,8
2016 395,3 472,4 415,4 340,9 563 242,4 427,2
2017 367,8 378,8 483 479,2 360,4 434 427,6
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Графикон  5.   Однос  закључених  и  разведених  бракова  у  Севернобанатском  округу  и
Војводини, 2002-2017. године

Морталитет представља  број  умрлих  лица  на  једној  територији  у  току
календарске  године и  изражава  се  општом и  специфичним  стопама.  Стопа  општег
морталитета  је  укупан  број  умрлих  на  1000  становника  током  године  на  одређеној
територији.  Као  последица  све  израженијег  старења  становништва,  стопа  општег
морталитета у Севернобанатском округу је константно високих вредности. 

Графикон 6. Стопе општег морталитета у Севернобан. округу и Војводини, 2002-2017. године
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Табела 9. Број умрлих и стопе општег морталитета у општинама Севернобанатског
округа, 2002-2017. године

Година

Ада Кањижа Кикинда
Нови

Кнежевац
Сента Чока ОКРУГ

ум
рл

и

ст
оп

а

ум
рл

и

ст
оп

а

ум
рл

и

ст
оп

а

ум
рл

и

ст
оп

а

ум
рл

и

ст
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а

ум
рл

и

ст
оп

а

ум
рл

и

ст
оп

а

2002* 295 15,5 511 18,6 1001 14,9 256 19,7 468 18,3 237 17,1 2768 16,7
2003 328 17,3 463 17,0 1020 15,3 254 19,5 428 16,9 264 19,3 2757 16,7
2004 311 16,6 444 16,4 1019 15,5 242 19,3 442 17,6 267 20,0 2725 16,8
2005 318 17,1 476 17,7 1039 16,0 252 20,4 480 19,3 247 18,8 2812 17,5
2006 359 19,5 474 17,7 975 15,2 198 16,3 433 17,6 269 20,9 2708 17,0
2007 273 15,0 439 16,5 988 15,6 227 18,9 430 17,6 248 19,6 2605 16,6
2008 292 16,2 408 15,5 935 15,0 196 16,7 377 15,5 239 19,3 2447 15,7
2009 329 18,4 430 16,4 976 15,8 215 18,6 398 16,5 222 18,2 2570 16,7
2010 314 17,8 442 17,0 1011 16,6 202 17,8 364 15,1 215 18,0 2548 16,8
2011* 280 16,5 401 15,8 910 15,3 224 19,9 388 16,6 220 19,3 2423 16,4
2012 273 16,2 399 15,9 881 15,0 194 17,4 370 16,0 221 19,6 2338 16,0
2013 284 17,0 399 16,1 917 15,8 189 17,2 393 17,1 214 19,3 2396 16,6
2014 268 16,2 398 16,2 878 15,3 185 17,0 407 17,9 198 18,1 2334 16,3
2015 291 17,7 431 17,7 952 16,8 211 19,6 390 17,3 227 21,0 2502 17,7
2016 286 17,6 400 16,5 965 17,2 197 18,6 389 17,4 207 19,5 2444 17,5
2017 288 17,9 406 16,9 891 16,1 196 18,7 364 16,5 196 18,8 2341 16,9

      *У 2002. и 2011. години стопе су израчунате на пописани број становника, у осталим годинама - на
процењени број становника

У  периоду  2002-2017.  године  општа  стопа морталитета  у  Севернобанатском
округу је осцилирала између 15,7 и 17,7‰, а просечна стопа за период од протеклих
шеснаест  година  је  16,7‰.  У  поређењу  са  просечном  стопом  за  Војводину  (између
14,1‰  и  14,8‰),  стопа  општег  морталитета  у  Округу  је  већа  у  свим  годинама
посматраног  периода.  У  2017.  години  стопа  смртности  у  Округу  износи  16,9‰,  а  у
Војводини 14,8‰. Највиша стопа морталитета у 2017. години регистрована је у општини
Чока (18,8‰), а најнижа у општини Кикинда (16,1‰). 

Графикон 7.  Број живорођених, умрлих и природни прираштај, Севернобанатски округ,
2002-2017. год.
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Графикон  8.  Стопе  наталитета,  општег  морталитета  и  природног  прираштаја,
Севернобанатски округ, 2002-2017. године (‰)

Просечна старост умрлих становника Севернобанатског округа у 2017. години  је
73,1  (69,8  година  за  мушкарце  и  76,4  година  за  жене).  Просечна  старост  умрлих  у
Војводини  исте године је 74 година  (71 за мушкарце и 77 за жене),  а у Републици
Србији 75,1 година (72,5 за мушкарце и 77,7 за жене). На нивоу Округа умрле жене су
старије од мушкараца за 6,6 година.  

Резултанта  позитивних  и  негативних  природних  кретања  становништва  је
природни  прираштај, који  изражен  стопом, даје  слику  раста  или  осипања
становништва.  Више  од  три  деценије уназад  природни  прираштај  има  негативну
вредност  у  свим  општинама  Севернобанатског  округа,  што  је  последица  већег  броја
умрлих у односу на број  рођених  у истој  години. Оваква ситуација  води у изражену
биолошку регресију становништва. 

У 2002. години стопа природног прираштаја на нивоу Округа износила је  –7,1‰,
а у 2017. години  –8,5‰. У Војводини стопа је у 2002. години имала вредност од –4,7‰, а
у  2017.  години  -5,5‰.  Као  и  претходних  годин,а најнеповољнија  стопа  природног
прираштаја регистрована је у општини Чока, која у 2017. години има вредност  –11,8‰.
Најмање негативна стопа природног прираштаја у 2017. години забележена је у  општини
Сента  и   износи   –7,5‰.  У претходних шеснаест  година  просечна стопа природног
прираштаја на нивоу Округа је  - 8,2‰.

Витални  индекс (број  живорођених  на  100  умрлих  лица)  на  територији
Севернобнатског округа у периоду од 2002. до 2017. године је опао са 57,7 на 49,5, док је
у Војводини овај показатељ  опао са 67,9 на 63,6. 
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Табела 10. Природни прираштај и стопе  у општинама Округа, 2002-2017. године

Година

Ада Кањижа Кикинда
Нови

Кнежевац
Сента Чока ОКРУГ

пр
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2002* -108 -5,7 -238 -8,7 -345 -5,1 -129 -9,9 -220 -8,6 -131 -9,5 -1171 -7,1
2003 -162 -8,5 -191 -7,0 -389 -5,8 -123 -9,4 -173 -6,9 -138 -10,1 -1176 -7,1
2004 -127 -6,8 -195 -7,2 -376 -5,7 -116 -9,2 -214 -8,5 -153 -11,5 -1181 -7,3
2005 -162 -8,7 -234 -8,7 -455 -7,0 -136 -11,0 -246 -9,9 -139 -10,6 -1372 -8,5
2006 -200 -10,9 -231 -8,6 -393 -6,1 -88 -7,2 -202 -8,2 -175 -13,6 -1289 -8,1
2007 -129 -7,1 -201 -7,6 -446 -7,0 -121 -10,1 -213 -8,7 -175 -13,9 -1285 -8,2
2008 -137 -7,6 -206 -7,8 -414 -6,6 -90 -7,7 -169 -7,0 -139 -11,2 -1155 -7,4
2009 -196 -11,0 -216 -8,2 -426 -6,9 -106 -9,2 -192 -7,9 -149 -12,2 -1285 -8,4
2010 -180 -10,2 -228 -8,8 -501 -8,2 -106 -9,3 -139 -5,8 -140 -11,7 -1294 -8,5
2011* -155 -9,1 -185 -7,3 -438 -7,4 -128 -11,4 -210 -9,0 -151 -13,2 -1267 -8,6
2012 -135 -8,0 -234 -9,3 -400 -6,8 -88 -7,9 -169 -7,3 -130 -11,6 -1156 -7,9
2013 -163 -9,8 -220 -8,9 -451 -7,8 -103 -9,4 -185 -8,1 -137 -12,4 -1259 -8,7
2014 -118 -7,1 -220 -8,9 -393 -6,8 -84 -7,7 -205 -9,0 -113 -10,3 -1133 -7,9
2015 -166 -10,1 -231 -9,5 -497 -8,8 -102 -9,5 -176 -7,8 -140 -12,9 -1312 -9,3
2016 -164 -10,1 -226 -9,3 -514 -9,2 -110 -10,4 -199 -8,9 -132 -12,5 -1345 -9,6
2017 -143 -8,9 -223 -9,3 -424 -7,7 -105 -10,0 -165 -7,5 -123 -11,8 -1183 -8,5

      *У 2002. и 2011. години стопе су израчунате на пописани број становника, у осталим годинама - на
процењени број становника

Графикон 9. Стопа природног прираштаја у Севернобанатском округу и Војводини, 2002-
2017. године
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                             Табела 11. Витални догађаји у Севернобанатском округу, 2002-2017. година

Година

Број
становника

(попис 2002. и
2011. и

процене РЗС)

Живоро-
ђени

Умрли

Природни
прираштај

Живоро-
ђени

Умрли
Природни
прираштај

Умрла
одојчад на

1000
живорође-
них (стопа)

Самоубиства на
100 000

становника
(стопа)**

укупно
од тога
умрла

одојчад на 1000 становника (стопе)

2002* 165881 1597 2768 18 -1171 9,6 16,7 -7,1 11,3 -
2003 164891 1581 2757 10 -1176 9,6 16,7 -7,1 6,3 -
2004 162435 1544 2725 9 -1181 9,5 16,8 -7,3 5,8 -
2005 160757 1440 2812 10 -1372 9,0 17,5 -8,5 6,9 -
2006 158984 1419 2708 11 -1289 8,9 17,0 -8,1 7,8 32,1
2007 157155 1320 2605 2 -1285 8,4 16,6 -8,2 1,5 29,9
2008 155387 1292 2447 3 -1155 8,3 15,7 -7,4 2,3 32,2
2009 153708 1285 2570 7 -1285 8,4 16,7 -8,4 5,4 37,7
2010 151982 1254 2548 11 -1294 8,3 16,8 -8,5 8,8 29,0
2011* 147770 1156 2423 4 -1267 7,8 16,4 -8,6 3,5 29,9
2012 146274 1182 2338 3 -1156 8,1 16,0 -7,9 2,5 28,0
2013 144672 1137 2396 1 -1259 7,9 16,6 -8,7 0,9 30,4
2014 143144 1201 2334 7 -1133 8,4 16,3 -7,9 5,8 30,0
2015 141612 1190 2502 6 -1312 8,4 17,7 -9,3 5,0 21,2
2016 139940 1099 2444 6 -1345 7,9 17,5 -9,6 5,5 22,2
2017 138371 1158 2341 8 -1183 8,4 16,9 -8,5 6,9 23,8

 Извор: Републички завод за статистику (РЗС)
                           *У 2002. и 2011. години приказани су број становника  према Попису становништва и стопе  израчунате на пописани број.  У осталим

 годинама приказани су  процењени број становника и стопе на процењени број.
** Подаци о броју и стопама самоубистава су доступни у Саопштењима РЗС од 2006. године
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Табела 12. Витални догађаји на подручју Републике Србије, Централне Србије са Београдом, АП Војводине
   и oпштинама Севернобанатског округа, 2017. година
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на 1000 становника

Република Србија 7020858 64894 349 103722 305 161 2987 1005 510 -38828 9,2 14,8 -5,5 4,7 14,3

Централна Србија 5149343 47330 230 76088 227 129 2112 671 359 -28758 9,2 14,8 -5,6 4,8 13,0

Војводина 1871515 17564 119 27634 78 32 875 334 151 -10070 9,4 14,8 -5,4 4,4 17,8

Севернобанат. округ 138371 1158 5 2341 8 4 76 33 9 -1183 8,4 16,9 -8,5 6,9 23,8

Ада 16093 145 1 288 - - 16 5 1 -143 9,0 17,9 -8,9 - 31,1

Кањижа 23992 183 1 406 1 - 14 7 1 -223 7,6 16,9 -9,3 5,5 29,2

Кикинда 55318 467 1 891 2 2 24 11 3 -424 8,4 16,1 -7,7 4,3 19,9

Н. Кнежевац 10461 91 1 196 1 - 7 3 1 -105 8,7 18,7 -10,0 11,0 28,7

Сента 22100 199 1 364 3 2 10 7 3 -165 9,0 16,5 -7,5 15,1 31,7

Чока 10407 73 - 196 1 - 5 - - -123 7,0 18,8 -11,8 13,7 -

  *Перинатална смртност обухвата мртворођену децу и умрлу одојчад стару 0-6 дана
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Стопа смртности одојчади (број умрле деце у току прве године живота на
1000 живорођене деце) варира, али се у последњој деценији задржава на вредностима
испод 10‰, што је показатељ задовољавајућег нивоа здравствене заштите трудница и
новорођене деце и укупних социо-економских прилика. За регион Европе толерантна
граница смртности одојчади је стопа до 20‰. У 2017. години стопа смртности одојчади
у Севернобанатском округу је 6,9‰ (умрло 8 одојчади) и већа је у односу на просечну
стопу у Војводини (4,4‰). 

Графикон  10.  Стопе  смртности  одојчади  у  Севернобанатском  округу  и  Војводини,
2002–2017. године

Перинатални  морталитет обухвата  мртворођеност  и  рану  неонаталну
смртност,  односи  се  на  перинатални  период  који  почиње  од  навршене  22  недеље
трудноће, а завршава седмог дана по рођењу.  Стопа перинаталног морталитета је
збир мртворођења и броја умрлих у првој недељи живота (0-6 дана) изражен на 1000
укупно рођених (живорођених и мртворођених) и она се најчешће користи за праћење
и упоређивање смртности новорођенчади у вези са током трудноће, порођаја и раним
периодом по рођењу детета. Стопа перинаталног морталитета у Србији није висока.  У
2017. години стопа у Округу је нижа (7,7‰) у односу на просечну стопу перинаталне
смртности за Војводину (8,5‰). Нижа стопа у Округу у односу на војвођански просек
забележена  је  у  последње  4  године.  У  2017.  години  у  Округу  је  регистровано  5
мртворођених беба, од којих су 4 новорођенчета умрла у првој недељи живота. 

.
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Графикон 11. Стопе перинаталне смртности  у Севернобанатском округу и Војводини,
2006 – 2017. године

Специфичне стопе смртности деце од 1 до 4 године и стопе смртности
деце до 5 година су осетљиви  показатељи здравственог стања и здравствене заштите
деце и оне у Округу имају ниске вредности у целом посматраном периоду.  У 2017.
години у Округу je умрлo двоје  мушке деце у узрасту од 1 до 5 година од последица
повреда. Специфична стопа смртности у односу на узраст (интервал 1-4 године) износи
43/100.000.

Матернални морталитет је смртност жена због стања у вези са трудноћом,
порођајем и шест недеља после порођаја, а  изражава се стопом - бројем умрлих жена
на  100.000  живорођене  деце.  Стопа  матерналног  морталитета  је  ниска,  како  у
Севернобанатском  округу,  тако  и  у  Војводини  и  Р.  Србији.  У  2017.  години  у
Севернобанатском округу није било  смртних случајева жена због стања повезаних са
трудноћом,  порођајем  или  постпорођајним  периодом,  док  је  у  Војводини  имала
вредност од  5,7/100.000 (1 умрла жена).

18



УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ 

Осим  биолошке  регресије  због  негативног  природног  прираштаја,  на
депопулационе токове значајно утичу и трајне миграције становништва, како између
региона унутар Републике Србије, тако и према другим земљама. 

Статистика  унутрашњих  миграција  обухвата  лица  која  су  променила
пребивалиште,  односно  трајно  су  се  преселила  из  свог  места  сталног  становања  у
друго место унутар граница Р. Србије. Најчешћи мотиви и разлози за миграцијама у
нашим условима су економски, породични и социјални.

 Миграциони салдо је разлика између броја досељених и одсељених лица на
одређеном подручју. Миграциони салдо, заједно са податком о природном прираштају,
представља компоненту за израчунавање процењеног броја становника једне области,
односно општине. 

У  2017.  години  у  Севернобанатску  област  (округ)  је  досељено  укупно  1708
становника, а из ње одсељено 1960 становника, тако да је миграциони салдо негативан
и износи -252. У претходној години миграциони салдо је износио  -360.

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

У  групи  социо-економских  показатеља  од  значаја  су  и  показатељи  укупног
стандарда становништва и друштвене развијености.

Републички завод за статистику од 2015. године примењује нову методологију
праћења регистроване запослености, комбиновањем података из Централног регистра
обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра. На овај начин се
ажурније обухватају сви пословни субјекти, па је и бољи обухват запослених. Новом
методологијом, поред запослених у радном односу (они који имају формално правни
уговор о запослењу са послодавцем, на одређено или неодређено време), обухваћени су
и сви запослени ван радног односа (на основу уговора о делу, уговора о обављању
привремених и повремених послова, лица која обављају самосталну делатност или су
оснивачи  привредних  друштава  или  предузетничких  радњи),  као  и  регистровани
индивидуални  пољопривредници.  Због  наведених  разлога  нису  у  потпуности
упоредиви регистровани број запослених  од 2015. године и касније и број запослених
закључно са 2014. годином (мањи  обухват регистрације запослених).

Према  подацима  Републичког  завода  за  статистику,  у  2017.  години  у
Севернобанатском округу је било запослено 35418 лица (годишњи просек), што је за
1% мање од просечног  броја запослених у Округу у претходној  години.  У правним
лицима (привредна друштва, предузећа, установе и др.) ради 27314 (77,1%) од укупног
броја  запослених,  код  предузетника  (лица  која  самостално  обављају  делатност  и
запослени  код  њих)  ради  5500  (15,5%),  док  је  регистрованих  индивидуалних
пољопривредника било 2604 (7,4%).
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Табела 13.  Запослени  и  зараде, 2017. година

Територија

Укупно
запослени

х –
годишњи
просек

Запослени у
правним лицима

(привредним
друштвима,

предузећима,
установама и

др.) 

Приватни
предузетници и
запослени код

њих -
самостална
делатност

Регистровани
индивидуални

пољопривредници

Просечна
зарада без
пореза и

доприноса-све
делатности (у

хиљ.дин.)*
укупно % укупно % укупно %

Р.Србија 2062588 1634900 79,3 342457 16,6 85231 4,1 47893
Војводина 524591 413740 78,9 87135 16,6 23716 4,5 46215
Севернобанатски 
округ

35418 27314 77,1 5500 15,5 2604 7,4 41767

Ада 4644 3145 67,7 1126 24,2 373 8,0 43201
Кањижа 6231 4687 75,2 766 12,3 778 12,5 46270
Кикинда 13722 10951 79,8 2238 16,3 533 3,9 41373
Нови Кнежевац 2235 1750 78,3 277 12,4 208 9,3 42707
Сента 6795 5397 79,4 857 12,6 541 8,0 39953
Чока 1791 1384 77,3 236 13,2 171 9,5 37064

Извор: Републички завод за статистику, Саопштење ЗП20

 *Просечне зараде у 2017. години (I-XII), Саопштење ЗП14  

Просечна нето зарада запослених у Севернобанатском округу у 2017. години
износила је 41.767 РСД, што је за 5% више у односу на просечну зараду у 2016. години.
У односу на Србију и Војводину, просечна зарада у Округу је нижа. 

УЗРОЦИ УМИРАЊА СТАНОВНИШТВА 

Током 2017. године у Севернобанатском округу је умрло 2341 становника, од тога
1177 мушког и 1164 женског  пола.   Природном смрћу умрло је  2213 лица (94,5%),
насилном смрћу 76 (3,2%),  док за 52 лица (2,2%) природа смрти није утврђена.

Редослед шест водећих група болести као узрока смрти је исти као у претходној
години.  Најчешће су  болести система крвотока,  односно срца и крвних судова, од
којих је умрло 1151 лицa (626 женског и 525 мушког пола), са уделом од око 49% у
укупном броју умрлих. Укупна стопа морталитета  од  болести срца и крвних судова
износи око 832 на 100.000 становника (табела  14), с тим да постоје разлике по полу:
стопа  је  већа  код  жена  (886/100.000)  у  односу  на  стопу  умирања  код  мушкараца
(776/100.000). У оквиру ове групе болести најчешће подгрупе које су биле узрок смрти
биле су: друге болести срца (по МКБ-10 шифре I26-I51), од којих је умрло укупно 358
(31%) лица оба пола, затим болести крвних судова мозга (I60-I69) са 274 (24%) умрлих
и исхемијске болести срца, акутне и хроничне (I20-I25) са 271 (23%) умрлих. Слична
структура  умрлих  од  болести  система  крвотока  је  била  заступљена  и  у  претходној
години. 

Тумори (неоплазме)  су били узрок смрти код 509 лица (21,7%), са просечном
стопом морталитета  од  око 368/100.000.  Тумори су  били узрок смрти код 288 лица
мушког  пола  (стопа  426/100.000)  и  221 лица женског  пола  (313/100.000).  Најчешћи
узрци смрти  у групи тумора  су карцином бронха/плућа, дебелог и завршног црева   и
простате  код  мушког  пола,  односно  карцином  дојке,  дебелог и  завршног црева и
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бронха/плућа код жена (табела 15). У односу на претходне године, регистрован је већи
удео (око 5%) узрока смрти од неоплазме чија је природа непозната (D37-D48), односно
дијагноза  није  била  клинички  потврђена  у  тренутку  смртног  исхода.   Тај  податак
указује на проблем прекасног јављања пацијента лекару, односно на изгубљено време
услед неблаговремене дијагностике и лечења. 

Табела 14.  Структура узрока смрти становништва Севернобанатског округа, 2017. год.

Група болести према МКБ-10*
Број

умрлих
%

Стопа на
  100.000

становника**
IX Болести система крвотока 1151 49,2 831,8
II Тумори 509 21,7 367,9
X Болести система за дисање 134 5,7 96,8

IV
Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и 
метаболизма

106 4,5 76,6

XI Болести  система за варење 87 3,7 62,9

XIX
Повреде, тровања и последице деловања спољних 
фактора

76 3,2 54,9

XVIII
Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази

71 3,0 51,3

VI Болести нервног система 70 3,0 50,6
XIV Болести мокраћно-полног система 57 2,4 41,2

V Душевни поремећаји и поремећаји понашања 45 1,9 32,5
XIII Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 12 0,5 8,7

I Заразне болести и паразитарне болести 9 0,4 6,5
XII Болести коже и поткожног ткива 4 0,2 2,9
XVI Стања у порођајном периоду 4 0,2 2,9

III
Болести крви и крвотворних органа и поремећаји 
имунитета

3 0,1 2,2

XVII
Урођене наказности, деформације и хромозомске 
ненормалности

3 0,1 2,2

XV Трудноћа, рађање, бабиње 0 0,0 0,0
VIII Болести ува и мастоидног наставка 0 0,0 0,0
VII Болести ока и припојака ока 0 0,0 0,0

УКУПНО 2341 100 1691,8
            Извор: Републички завод за статистику

    *Међународна класификација болести - 10. ревизија. 
   **Стопе су израчунате на процењени број становника за 2017. годину (138371)

На трећем месту међу узроцима смрти су болести система за дисање, од којих
је  умрло  134  лица  (75  мушког  и  59  женског  пола)   у  које  учествују  у  укупном
морталитету  са  5,7%. Најчешћи  узроци  умирања  у  оквиру  ове  групе  су  хроничне
болести доњег дела респираторног система и запаљења плућа.

 Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма учествују
у  структури  узрока  смрти  са  4,5%  (у  овој  групи  95%  се  односи  на  компликације
шећерне  болести),  болести  система  за  варење  са  3,7%,  а  повреде,  тровања  и
последице деловања спољних фактора са 3,2%.

У односу  на  претходне  године,  дијагнозе/стања из  групе  Симптоми,  знаци и
патолошки клинички и лабораторијски налази имају већи удео (3%) у структури узрока
смрти у 2017. години. Најчешћи разлог за одређивање стања из ове групе као узрока
смрти је  немогућност утврђивања стварног узрока смрти у условима када је  одлука

21



надлежног суда супротна предлогу лекара који је извршио мртвозорство и предложио
судско-медицинску обдукцију (одредбе Закона о здравственој заштити). 

Табела  15.  Најчешће  локализације  неоплазми  као  узрока  смрти  по  полу  у
Севернобанатском округу, 2017. година

МУШКАРЦИ ЖЕНЕ

Р
ан

г Локализација неоплазме и
шифра болести (МКБ-10)

Број
умрлих

%
Стопа на
100.000 Ра

нг Локализација неоплазме и
шифра болести (МКБ-10)

Број
умрлих

%
Стопа на
100.000

1
Душница, душник, плућа
(C33-C34)

93 32,3 137,4 1 Дојка (C50) 37 16,7 52,3

2
Дебело и завршно црево, 
чмар (C18-C21)

43 14,9 63,5 2
Дебело и завршно црево, 
чмар (C18-C21)

31 14,0 43,9

3 Простата (C61) 18 6,3 26,6 3
Душница, душник, плућа 
(C33-C34)

30 13,6 42,4

4
Друге неоплазме (D00-
D48) -неодређене 
природе

15 5,2 22,2 4 Грлић материце (С53) 17 7,7 24,0

5
Јетра и унутарјетрени 
жучни канали (C22)

14 4,9 20,7 5/6 Јајник (C56) 12 5,4 17,0

6 Мокраћна бешика (C67) 11 3,8 16,3 5/6 Панкреас (C25) 12 5,4 17,0

7 Желудац (C16) 10 3,5 14,8 7/8
Злоћудни тумор других и 
неозначених делова 
материце  (C54-C55)  

10 4,5 14,1

8 Панкреас (C25) 9 3,1 13,3 7/8
Друге неоплазме (D00-
D48) -неодређене природе

10 4,5 14,1

9
Језик, усна, усна дупља, 
ждрело (C00-C14)

8 2,8 11,8 9
Јетра и унутарјетрени 
жучни канали (C22)

8 3,6 11,3

10 Леукемија (C91-C95) 6 2,1 8,9
10/
11

Мултипли мијелом и 
злоћудни тумор плазма 
ћелија  (C90)   

5 2,3 7,1

11
Не-Хочкинов лимфом  
(C82-C85)  

5 1,7 7,4 10/
11 Леукемија (C91-C95) 5 2,3 7,1

 
Остало (други малигни 
тумори)                  

56 19,4 82,7  
Остало (други малигни 
тумори)                  

44 19,9 62,2

УКУПНО 288 100 425,6  УКУПНО 221 100 312,6

Насилна смрт (повреде и тровања), коју одликује већи јавно-здравствени значај,
у 2017. години је била узрок смрти код укупно 76 лица у Округу  (57 мушког и 19
женског пола), што је за око 14% мање у односу на број страдалих у претходној години.
Најчешћи  разлог  смртне  повреде  били  су  несрећни  случајеви  (око  49%  насилних
смрти) и самоубиства (43%), (табела 16). 

Табела 16. Структура  насилних узрока смрти  у Севернобанатском округу, 2017. год.

НАСИЛНА СМРТ
Несрећни
случајеви

Самоубиства Убиства Остало УКУПНО

Свега 37 33 1 5 76

Мушко 26 27 1 3 57

Женско 11 6 0 2 19

Севернобанатски округ годинама уназад одликују високе (30 и више на 100.000
становника) стопе самоубиства. Међутим, стопа је у последње три године нижа и у
2017. години износи 23,8 на 100.000 (табела 11).  Сличан тренд опадања стопе суицида
у последње три године регистрован је и на нивоу  Војводине (стопа у 2017. години је
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17,8/100.000) и Р.  Србије (14,3/100.000), (табела  12). На тeриторији Севернобанатског
округа  највећа  стопа  суицида  у  2017.  години  забележена  је  у  општини  Сента
(31,7/100.000), док у Чоки те године није регистровано ниједно самоубиство.

Графикон 12. Структура узрока смрти становништва Севернобанстског округа,  2017.
годинe (оба пола)

Графикон 13. Структура узрока смрти особа мушког пола у СБО, 2017. година
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Графикон 14.  Структура узрока смрти особа женског пола у СБО, 2017. година
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ВАНБОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ 

Ванболнички морбидитет се прати на основу евидентираних дијагноза обољења
и стања у рутинској здравственој статистици у службама домова здравља. 

Служба  за здравствену заштиту одраслих (служба опште  медицине)

Служба је  обезбеђивала  здравствену  заштиту  за  114004  одраслих  становника
Округа (са 19 и више година, процена РЗС средином 2017. године).

У  служби  опште  медицине  у  шест домова  здравља  Округа  у  2017.  години
регистровано је укупно 225871 дијагноза (табела 17), што је за 5,3% мање у односу на
број  дијагноза  у  претходној  години.  Стопа  укупног  морбидитета  код  одраслог
становништва у оквиру службе опште медицине  је 1981/1000, односно свакој одраслој
особи  су  постављене  просечно  2  дијагнозе  (приликом  првих  посета,  везаних  за
одређену дијагнозу) током године, као  у претходној години. 

Табела 17. Mорбидитет у служби опште медицине у Севернобанатском округу (СБО),
2017. 

Група болести ( МКБ-10)
Број епизода

обољења 
%

Стопа
(бр.обољења на
1000 одраслих)

IX Болести система крвотока 43041 19,1 377,5
X Болести система за дисање 29580 13,1 259,5

XXI
Фактори који утичу на здравствено стање и 
контакт са здравственом службом

28472 12,6 249,7

XIII
Болести мишићно-коштаног система и везивног 
ткива

20062 8,9 176,0

XVIII
Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски  налази

15071 6,7 132,2

XIV Болести мокраћно-полног система 13257 5,9 116,3

IV
Болести жлезда са унутрашњим лучењем, 
исхране и метаболизма

13015 5,8 114,2

V Душевни поремећаји и поремећаји понашања 12841 5,7 112,6
XI Болести  система за варење 9968 4,4 87,4

XIX
Повреде, тровања и последице деловања спољних
фактора

8500 3,8 74,6

VII Болести ока и припојака ока 6975 3,1 61,2
XII Болести коже и поткожног ткива 6377 2,8 55,9
VI Болести нервног система 4282 1,9 37,6

VIII Болести ува и мастоидног наставка 4166 1,8 36,5
II Тумори 4080 1,8 35,8
I Заразне и паразитарне болести 3657 1,6 32,1

III
Болести крви и крвотворних органа и поремећаји 
имунитета

2397 1,1 21,0

XVII
Урођене наказности, деформације и хромозомске 
ненормалности

86 0,0 0,8

XV Трудноћа, рађање, бабиње 44 0,0 0,4
XVI Стања у порођајном периоду 0 0,0 0,0

УКУПНО (I - XXI) 225871 100 1981,3
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Слично претходној  години,  водеће групе обољења у служби  опште медицине су:
болести система крвотока (19%), болести система за дисање (13%) и болести мишићно-
коштаног система и везивног ткива (9%). Фактори који утичу на здравствено стање и
контакт са здравственом службом не представљају морбидитет у ужем смислу (здраве
особе, превентивне услуге, посебни прегледи и циљана испитивања, потребе у вези са
репродукцијом, гравидитет, порођај, нега оболелих, итд.), а учествују у регистрованом
морбидитету са 12,6%, што је нешто већи удео него у претходној години.  Од 5. до 10.
места  у  рангу  морбидитета  заузимају: симтоми,  знаци  и  патолошки  клинички  и
лабораторијски  налази  (6,7%),  болести  мокраћно-полног  система  (5,9%),  болести
жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма (5,8%),  душевни поремећаји
и поремећаји понашања (5,7%),)  болести система за варење (4,4%) и повреде, тровања
и последице деловања спољних фактора (3,8%).

Табела  18.  Најчешће појединачне / уже груписане дијагнозе  у служби опште медицине, СБО,
2017. год. (Извештај СИ-06 из Служби опште медицине)

Ранг Дијагноза/ужа група дијагноза по МКБ-10
Број

обољења
%

1. Повишен крвни притисак (I10) 25846 11,4

2.
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања 
(Z00-Z13)

15608 6,9

3.
Други симптоми, знаци и ненормални клинички и 
лабораторијски налази (R00-R09; R11-R49; R51-R53; R55-R99)

12261 5,4

4. Акутно запаљење ждрела и акутно запаљење крајника (Ј02-Ј03) 11816 5,2
5. Друга обољења леђа (М40-М49; М53-М54) 11003 4,9

6.
Лица у здравственим службама из других разлога (Z31-Z33; Z37; 
Z55-Z99)

9958 4,4

7. Неуротски, стресогени и соматоформни поремећаји (F40-F48) 6109 2,7
8. Шећерна болест  (Е10-Е14) 5928 2,6

9.
Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде (S00-
S01;  ......., Т13-Т14)

5280 2,3

10.
Друге акутне инфекције горњег дела система за дисање (Ј00-Ј01; 
Ј05-Ј06)

4495 2,0

 Остале дијагнозе 117567 52,1
УКУПНО 225871 100

Најчешћа дијагноза у служби опште медицине је артеријска хипертензија, која је
регистрована код сваког деветог пацијента. 

Служба за здравствену заштиту запослених (служба медицине рада)

Према  подацима  Републичког  завода  за  статистику,  у  2017.  години  је  у
Севернобанатском округу било 35418 запослених у друштвеном и приватном сектору
(годишњи просек).

Морбидитет у служби медицине рада у 2017. години је регистрован у домовима
здравља  у  Кикинди,  Ади и  Чоки  где  су  се,  осим  превентивних  услуга,  пружале  и
куративне. У служби медицине рада у Кањижи, Сенти и Новом Кнежевцу пружала се
искључиво  специфична  превентивна  здравствена  заштита  запослених  (превентивни,
претходни  и  периодични  прегледи)  за  коју  се  морбидитет  не  евидентира.  Неколико
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специјалиста медицине рада у Округу су се определили да раде као изабрани лекари
(финансирање из средстава  Републичког  фонда за здравствено осигурање),  те  су  из
службе медицине рада прешли у службу опште медицине. 

У  служби  медицине  рада  је  током  2017.  године  регистровано  укупно  1835
дијагноза  у  куративи  (табела  19),  што  је  за  чак  26%  мање  дијагноза  у  односу  на
претходну  годину.  Разлог  мањег  регистрованог  морбидитета  је  то  што  се  део
куративних  прегледа  обављао  у  служби  за  здравствену  заштиту  одраслих  (код
специјалиста медицине рада који су наставили да раде као изабрани лекари),  а не у
служби медицине рада. 

Табела 19. Морбидитет у служби медицине рада у СБО, 2017. г.

 
Група болести  (МКБ-10 )

Број
епизода

обољења 
%

Стопа на
1000

запослених
X Болести система за дисање 340 18,5 9,6
IX Болести система крвотока 332 18,1 9,4

XIII
Болести мишићно-коштаног система и везивног 
ткива

182 9,9 5,1

XXI
Фактори који утичу на здравствено стање и 
контакт са здравственом службом

132 7,2 3,7

XIV Болести мокраћно-полног система 117 6,4 3,3
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања 109 5,9 3,1

XVIII
Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази

88 4,8 2,5

XI Болести  система за варење 77 4,2 2,2

IV
Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране
и метаболизма

72 3,9 2,0

I Заразне и паразитарне болести 69 3,8 1,9
XII Болести коже и поткожног ткива 67 3,7 1,9

XIX
Повреде, тровања и последице деловања спољних
фактора

64 3,5 1,8

II Тумори 46 2,5 1,3
VII Болести ока и припојака ока 45 2,5 1,3
VI Болести нервног система 37 2,0 1,0

VIII Болести ува и мастоидног наставка 36 2,0 1,0

III
Болести крви и крвотворних органа и поремећаји 
имунитета

22 1,2 0,6

XV Трудноћа, рађање, бабиње 0 0,0 0,0
XVI Стања у порођајном периоду 0 0,0 0,0

XVII
Урођене наказности, деформације и хромозомске 
ненормалности

0 0,0 0,0

УКУПНО (I - XXI)  1835 100 51,8

Стопа морбидитета у оквиру службе медицине  рада на нивоу Округа, износи 52
на 1000 запослених, са напоменом да је морбидитет регистрован у три наведена дома
здравља. Стопа морбидитета израчуната искључиво на број запослених у општинама
које региструју обољевање  у служби медицине рада износи  91/1000.

Водећи узроци обољевања   у служби медицине рада у 2017. години су слични
онима  у  служби  опште  медицине  (здравствена  заштита  одраслих):  болести
респираторног  и  кардиоваскуларног  система,  затим  болести  мишићно-коштаног
система, фктори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом,
болести  мокраћно-полног  система,  душевни  поремећаји  и  поремећаји  понашања
(табела 19).
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Табела 20 . Најчешће појединачне / уже груписане дијагнозе у служби медицине рада  у  СБО,
2017. године (Извештај СИ-06 из Служби медицине рада)

Ранг Дијагноза по МКБ-10
Број

обољења
%

1. Повишен крвни притисак (I10) 246 13,4
2. Акутно запаљење ждрела и акутно запаљење крајника (Ј02-Ј03) 122 6,6
3. Друга обољења леђа (М40-М49; М53-М54) 110 6,0

4.
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања 
(Z00-Z13)

74 4,0

5.
Други симптоми, знаци и ненормални клинички и 
лабораторијски налази (R00-R09; R11-R49; R51-R53; R55-R99)

67 3,7

6.
Друге акутне инфекције горњег дела система за дисање (Ј00-Ј01; 
Ј05-Ј06)

66 3,6

7. Неуротски, стресогени и соматоформни поремећаји (F40-F48) 55 3,0
8. Запаљење мокраћне бешике (N30) 54 2,9
9. Акутна запаљења бронха и бронхиола (Ј20-Ј21) 47 2,6
10. Шећерна болест  (Е10-Е14) 43 2,3

Остале дијагнозе 951 51,8
УКУПНО 1835 100

Најчешћа дијагноза у служби медицине рада је артеријска хипертензија, која је
регистрована код сваког седмог пацијента. 

Служба за здравствену заштиту  предшколске деце 

Служба је у 2017. години обезбеђивала здравствену заштиту за 8111 деце узраста до
шест година живота (процена РЗС средином године).  Регистровано је укупно 52810
дијагноза (табела 21), што је за око 5%  мање у односу на број дијагноза у претходној
години. 

Стопа  укупног  морбидитета  је  6511  на  1000  деце,  односно  сваком  детету  је  у
просеку постављено 6,5 дијагноза (првих посета) током године, што је слично обиму
посета  у претходној години (6,7 дијагноза по детету).

Као и претходних година, у структури морбидитета деце узраста до шест година
(табела 21) најчешће су болести система за дисање (40%), од којих је свако дете имало
просечно  2,6  епизода  болести,  затим  фактори  који  утичу  на  здравствено  стање  и
контакт са здравственом службом (27,5%), болести ува и мастоидног наставка (7,7%) и
заразне и паразитарне болести (6,9%). 

Табела 21. Морбидитет у служби за здр. заштиту предшколске деце у СБО, 2017. г.

Група болести по МКБ-10
Број

епизода
обољења

%

Стопа (бр.
обољења на
1000 деце

до 6 г.)

X Болести система за дисање 21343 40,4 2631,4

XXI
Фактори који утичу на здравствено стање и 
контакт са здравственом службом

14515 27,5 1789,5

VIII Болести ува и мастоидног наставка 4047 7,7 499,0
I Заразне и паразитарне болести 3621 6,9 446,4

XVIII
Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази

2142 4,1 264,1
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XII Болести коже и поткожног ткива 2129 4,0 262,5
XI Болести  система за варење 1258 2,4 155,1
VII Болести ока и припојака ока 956 1,8 117,9

XIX
Повреде, тровања и последице деловања спољних 
фактора

719 1,4 88,6

XIV Болести мокраћно-полног система 677 1,3 83,5

III
Болести крви и крвотворних органа и поремећаји 
имунитета

390 0,7 48,1

XVII
Урођене наказности, деформације и хромозомске 
ненормалности

247 0,5 30,5

XVI Стања у порођајном периоду 180 0,3 22,2

XIII
Болести мишићно-коштаног система и везивног 
ткива

167 0,3 20,6

IV
Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране
и метаболизма

157 0,3 19,4

V Душевни поремећаји и поремећаји понашања 103 0,2 12,7
VI Болести нервног система 88 0,2 10,8
II Тумори 41 0,1 5,1
IX Болести система крвотока 30 0,1 3,7
XV Трудноћа, рађање, бабиње 0 0 0,0

УКУПНО (I - XXI)  52810 100 6510,9

Табела 22. Најчешће појединачне/уже груписане дијагнозе  у служби за здравствену 
заштиту деце до 6 година у СБО, 2017. г. (Извештај СИ-06 )

Ранг Дијагноза
Број

обољења
%

1.
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања 
(Z00-Z13)

10224 19,4

2.
Друге акутне инфекције горњих респираторних путева (Ј00-Ј01; Ј05-
Ј06)

8408 15,9

3. Акутно запаљење ждрела и акутно запаљење крајника (Ј02-Ј03) 7906 15,0
4. Болести средњег ува и мастоидног наставка (H65-H75) 3787 7,2

5.
Лица у здравственим службама из других разлога (Z31-Z33; Z37; 
Z55-Z99)

3394 6,4

6. Акутна запаљења бронха и бронхиола (Ј20-Ј21) 3264 6,2

7.
Друге вирусне болести (А81; А87-А89; B03-B04;B07-B09; B25; B27-
B34)

1950 3,7

8. Друге болести коже и поткожног ткива (L10-L99) 1576 3,0

9. 
Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски 
налази (R00-R09; …..; R55-R99)

1424 2,7

10. 
Остала лица потенцијално здравствено угрожена заразном болешћу 
(Z20; Z22-Z29)

885 1,7

Остале дијагнозе 9992 18,9
УКУПНО 52810 100

Осим дијагноза из подгрупе превентивних прегледа  (Z00-Z13),  које су постављене
сваком  петом  детету  узраста  до  шест  година  које  је  посетило  педијатра,  у
регистрованом морбидитету најчешће појединачне дијагнозе су друге акутне инфекције
горњих  респираторних  путева,  од  којих  је  боловало  свако  шесто  дете,  и  акутно
запаљење ждрела и крајника, код сваког седмог детета  (табела 22). 
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Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине

Служба је обезбеђивала здравствену заштиту за 16256 школске деце и младих
узраста  од 7 до 18 година живота  (процена РЗС за Севернобанатски округ за 2017.
годину).

У здравственој заштити школске деце у Округу регистровано је укупно 47073
дијагноза, што је за 9% мање у односу на број дијагноза  у претходној години. 

Табела 23. Морбидитет у служби за здр. заштиту школске деце у СБО, 2017. г.

Група болести по МКБ-10
Број

епизода
обољења

%
Стопа (бр.
обољења на
1000 деце 7

до 18 г.)

X Болести система за дисање 15891 33,8 977,5

XXI
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом

11927 25,3 733,7

I Заразне и паразитарне болести 4266 9,1 262,4

XVIII
Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази

3116 6,6 191,7

XI Болести  система за варење 2077 4,4 127,8

XIX
Повреде, тровања и последице деловања спољних 
фактора

1957 4,2 120,4

VIII Болести ува и мастоидног наставка 1673 3,6 102,9
XII Болести коже и поткожног ткива 1468 3,1 90,3

XIII Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 1280 2,7 78,7

XIV Болести мокраћно-полног система 813 1,7 50,0
VII Болести ока и припојака ока 774 1,6 47,6

IV
Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и 
метаболизма

731 1,6 45,0

V Душевни поремећаји и поремећаји понашања 346 0,7 21,3
VI Болести нервног система 223 0,5 13,7

XVII
Урођене наказности, деформације и хромозомске 
ненормалности

183 0,4 11,3

II Тумори 125 0,3 7,7

III
Болести крви и крвотворних органа и поремећаји 
имунитета

107 0,2 6,6

IX Болести система крвотока 107 0,2 6,6
XV Трудноћа, рађање, бабиње 6 0,01 0,4
XVI Стања у порођајном периоду 3 0,01 0,2

УКУПНО (I - XXI)  47073 100 2895,7

Стопа укупног морбидитета код деце школског узраста је 2896  на 1000, односно по
једном  детету  је  постављено  просечно  2,9  дијагноза  (првих  посета  лекару)  током
године, нешто мање у односу на претходну годину (3,1 дијагноза по детету).

У регистрованом морбидитету школске деце, као и претходне године најчешће су
болести система за дисање (34%), затим фактори који утичу на здравствено стање и
контакт са здравственом службом (25%), заразне и паразитарне болести (9%),  симптоми,
знаци  и  патолошки  клинички  и  лабораторијски  налази  (6,6%),  болести  система  за
варење (4,4%) и повреде (4,2%).

После дијагноза  из  подгрупе  превентивних прегледа  (Z00-Z13),   у  регистрованом
морбидитету код школске  деце најчешће  појединачне  дијагнозе  су  акутно запаљење
ждрела и крајника, од којих је боловао сваки шести и друге акутне инфекције горњих
респираторних путева, регистроване код сваког деветог пацијента  (табела 24). 
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Табела 24. Најчешће појединачне /уже груписане дијагнозе у служби за здр. заштиту 
школске деце, 2017. г. (Извештај СИ-06 )

Ранг Дијагноза
Број

обољења
%

1.
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и испитивања (Z00-
Z13)

8628 18,3

2. Акутно запаљење ждрела и акутно запаљење крајника (Ј02-Ј03) 7576 16,1

3.
Друге акутне инфекције горњих респираторних путева (Ј00-Ј01; Ј05-
Ј06)

4988 10,6

4.
Лица у здравственим службама из других разлога (Z31-Z33; Z37; Z55-
Z99)

2590 5,5

5.
Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски 
налази (R00-R09; …..; R55-R99)

2077 4,4

6.
Друге вирусне болести (А81; А87-А89; B03-B04;B07-B09; B25; B27-
B34)

1783 3,8

7. Акутнo запаљењe бронха и бронхиола (Ј20-Ј21) 1395 3,0

8.
Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде (S00-S01;..... 
;Т13-Т14)

1283 2,7

9. Болести средњег ува и мастоидног наставка (H65-H75) 1282 2,7
10. Друге заразне болести (A02,A04-A05,A07-A08) 1202 2,6

Остале дијагнозе 14269 30,3
УКУПНО 47073 100

Систематски прегледи школске деце

У  2017. години систематски прегледи су извршени код укупно 6660 ученика
који  похађају  основне  и средње школе  у Округу,  што је  на  нивоу броја  извршених
систематских прегледа у претходној години (6641). У односу на укупан број уписане
деце у основне и средње школе, остварени обим прегледима је нешто изнад 90%. У
укупном броју прегледаних, 79% ученика су из основних школа. 

Утврђена  су  следећа  стања  код  прегледаних  ученика:  лоша чистоћа  тела  код
1,5%, лоше телесно држање код 14%, лоша телесна ухрањеност код 5,4%, деформитети
кичменог стуба (кифоза, сколиоза, лордоза) код 9,8%, деформитети стопала код 9,3%,
сметње вида код  1%,  каријес  код  5,2%,  недовољна  психичка  развијеност  код  1,4%,
алергијска обољења код 1,6%.

Служба за здравствену заштиту жена

Служба је обезбеђивала здравствену заштиту за 61539 жена са навршених 15 и
више година живота  (процена РЗС за 2017. годину за Севернобанатски округ).

У  служби  за  здравствену  заштиту  жена  у  домовима  здравља  Округа
регистровано је укупно 19393 дијагноза, што је за скоро 14% мање у односу на број
дијагноза евидентираних у претходној години.  

Стопа  морбидитета  износи  315/1000,  што  значи  да  је  тек  свака  трећа  жена
посетила изабраног гинеколога, приликом које посете јој је постављена дијагноза.
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Табела 25. Морбидитет у служби за здравствену заштиту жена у СБО, 2017. год

Група болести по МКБ-10
Број

епизода
обољења

%

Стопа  (бр.
обољења на
1000 жена са
15 и више г.)

XXI
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са 
здравственом службом

12809 66,0 208,1

XIV Болести мокраћно-полног система 4143 21,4 67,3
XV Трудноћа, рађање, бабиње 1484 7,7 24,1
II Тумори 508 2,6 8,3

XVIII
Симптоми, знаци и патолошки клинички и 
лабораторијски налази

277 1,4 4,5

 Остале групе болести 172 0,9 2,8

 УКУПНО (I - XXI)  19393 100,0 315,1

У структури регистрованог морбидитета најчешће су следеће групе болести или
стања (физиолошка / патолошка): фактори који утичу на здравствено стање и контакт
са здравственом службом (66%), што је у вези са превентивном здравственом заштитом
и репродуктивном функцијом жена, затим болести мокраћно-полног система (21,4%) и
трудноћа, рађање и бабиње (7,7%).  Тумори на репродуктивним органима жене имају
сличан удео у морбидитету као  претходне године (2,6%).

Табела  26.   Најчешће  појединачне   дијагнозе/подгрупе  дијагноза  у  служби  за
здравствену заштиту жена, 2017. године  (Извештај СИ-06 )

Ранг Дијагноза
Број

обољења
%

1.
Лица која траже здравствене услуге ради прегледа и 
испитивања (Z00-Z13)

7998 41,2

2.
Лица у здравственим службама из других разлога (Z31-Z33; 
Z37; Z55-Z99)

2991 15,4

3. Друга запаљења женских карличних органа (N71; N73-N77) 1166 6,0
4. Препорођајни прегледи и друге контроле трудноће (Z34-Z36) 948 4,9

5.
Друге компликације трудноће и порођаја (О20-О29; О60-О63; 
О67-О71; О73-О75; О81-О84)

911 4,7

6. Поремећаји менструације (N91-N92) 753 3,9
7. Нега и преглед после порођаја (Z39) 470 2,4
8. Запаљење грлића материце (N72) 413 2,1
9. Контрацепција (Z30) 389 2,0

10. Запаљење јајовода и запаљење јајника (N70) 342 1,8
Остале дијагнозе 3012 15,5

УКУПНО 19393 100
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Стоматолошка служба

У стоматолошкој заштити деце узраста до шест година током 2017. године је
регистровано укупно 4884  дијагноза, што је за 8% мање у односу на  број дијагноза у
претходној години, а стопа морбидитета је опала са 647 на 602/1000 (табела 27). Око
61% дијагноза односи се на зубни каријес, код сваког седмог детета је утврђена болест
пулпе и ткива врха зуба, а код сваког дванаестог поремећај развоја и ницања зуба. 

Табела 27. Морбидитет у стоматолошкој заштити деце до шест година у СБО, 2017. 

Дијагноза Број
обољења

%

Стопа (бр
обољ. на

1000 деце до
6 г.)

Каријес зуба (К02.0-К02.9) 2954 60,5 364,2
Болести пулпе зуба и ткива врха зуба (К04.0-К04.9) 712 14,6 87,8
Поремећаји развоја и ницања зуба (К00.0-К00.9) 400 8,2 49,3
Гингивитис - запаљење десни и болести околине зуба (К05.0-
К05.6) 336 6,9 41,4
Друге болести тврдих зубних ткива (К03.0-К03.9) 304 6,2 37,5

Остале дијагнозе 178 3,6 21,9
УКУПНО 4884 100 602,1

У  стоматолошкој  заштити  школске  деце  и  омладине евидентирано  је  22517
дијагноза, што је за 8,5% мање у односу на број дијагноза у претходној години. Стопа
морбидитета је 1385/1000 и нижа је у односу на стопу у претходној години (1493/1000).
Код око 55% пацијената дијагноза је каријес зуба, док су поремећаји развоја и ницања
зуба регистровани код сваког деветог, а болести пулпе зуба код сваког десетог школског
детета.  

Табела 28. Морбидитет у стоматолошкој заштити школске деце у СБО, 2017. год.

Дијагноза Број %
Стопа (број

обољ.на  1000
деце 7 до 18 г.)

Каријес зуба (К02.0-К02.9) 12308 54,7 757,1
Поремећаји развоја и ницања зуба (К00.0-К00.9) 2620 11,6 161,2
Болести пулпе зуба и ткива врха зуба (К04.0-К04.9) 2167 9,6 133,3
Гингивитис - запаљење десни и болести околине зуба 
(К05.0-К05.6)

1792 8,0 110,2

Аномалије зуба и костију лица (К07.0-К07.9) 1630 7,2 100,3
Остале дијагнозе 2000 8,9 123,0

УКУПНО 22517 100 1385,2
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Табела 29. Морбидитет у стоматолошкој заштити одраслих у СБО,  2017. год.

Дијагноза Број %

Стопа
(број обољ.

на  1000
одраслих)

Болести пулпе зуба и ткива врха зуба (К04.0-К04.9) 6743 38,8 59,1
Каријес зуба (К02.0-К02.9) 6008 34,5 52,7
Гингивитис - запаљење десни и болести околине зуба (К05.0-
К05.6)

1452 8,3 12,7

Друге болести тврдих зубних ткива (К03.0-К03.9) 1385 8,0 12,1
Друге болести зуба и потпорног ткива (К08.0-К08.9) 1274 7,3 11,2

Остале дијагнозе 537 3,1 4,7
УКУПНО 17399 100 152,6

У  стоматолошкој заштити одраслих становника евидентирано је укупно 17399
дијагноза, што је на нивоу броја дијагноза у претходној години. Стопа морбидитета је
152,6/1000.  Болести  пулпе  и  ткива  врха  зуба  су  на  водећем месту  у  регистрованом
морбидитету, са учешћем од 39%, док зубни каријес има удео од око 35%.  

БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ, МОРТАЛИТЕТ И ЛЕТАЛИТЕТ

Опште  болнице  у  Кикинди  и  Сенти  пружају  стационарну  заштиту  на
секундарном  нивоу  здравствене  заштите,  лицима  акутно  оболелим  од  различитих
болести и свих узраста  (краткотрајна  хоспитализација),  док стационар у саставу ДЗ
Нови Кнежевац пружа болничку заштиту само на једном - интернистичком одељењу.
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац и Специјална болница
за  рехабилитацију  Бања Кањижа пружају  стационарну  здравствену  заштиту  лицима
оболелим од одређених група обољења.

На  основу  прикупљених  и  обрађених  индивидуалних  извештаја  о
хоспитализацијама,  анализирани  су  морбидитет  и  морталитет  у  болницама
Севернобанатског округа у 2017. години. 
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Болнички морбидитет

Табела 30. Болнички морбидитет у Севернобанатском округу (хоспитализована лица), 

2017. године*

Група болести по МКБ-10
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Заразне и паразитарне 
болести

301 4,4 127 1,9 2 1,1 430 3,1 0 0 1 0 431 2,3

Тумори 782 11,5 682 10,0 26 14,1 1490 10,8 3 0,4 0 0 1493 8,0

Болести крви и крвотворних 
органа и поремећаји 
имунитета

69 1,0 96 1,4 7 3,8 172 1,2 0 0 1 0 173 0,9

Болести жлезда са 
унутрашњим лучењем, 
исхране и метаболизма

119 1,8 191 2,8 6 3,2 316 2,3 1 0,1 2 0 319 1,7

Душевни поремећаји и 
поремећаји понашања

145 2,1 285 4,2 4 2,2 434 3,1 529 75,9 2 0 965 5,2

Болести нервног система 242 3,6 97 1,4 2 1,1 341 2,5 65 9,3 329 8,1 735 4,0

Болести ока и припојака ока 17 0,3 4 0,1 0 0 21 0,2 0 0 0 0 21 0,1

Болести ува и маст. наставка 55 0,8 37 0,5 0 0 92 0,7 0 0 0 0 92 0,5

Болести система крвотока 1044 15,4 1150 16,9 36 19,5 2230 16,2 98 14,1 13 0,3 2341 12,6

Болести система за дисање 771 11,3 612 9,0 77 41,6 1460 10,6 0 0 2 0 1462 7,9

Болести  система за варење 729 10,7 1070 15,7 5 2,7 1804 13,1 0 0 0 0 1804 9,7

Болести коже и поткожног 
ткива

289 4,3 100 1,5 0 0 389 2,8 0 0 1 0 390 2,1

Болести мишићно-коштаног 
система и везивног ткива

95 1,4 121 1,8 2 1,1 218 1,6 0 0 2237 55,1 2455 13,2

Болести мокраћно-полног 
система

451 6,6 413 6,1 11 5,9 875 6,3 0 0 0 0 875 4,7

Трудноћа, рађање, бабиње** 645 9,5 881 12,9 0 0 1526 11,1 0 0 0 0 1526 8,2

Стања у порођајном периоду 54 0,8 24 0,4 0 0 78 0,6 0 0 0 0 78 0,4

Урођене наказности, 
деформације и хромозомске 
ненормалности

15 0,2 9 0,1 0 0 24 0,2 0 0 1 0 25 0,1

Симптоми, знаци и 
патолошки клинички и 
лабораторијски налази

514 7,6 313 4,6 1 0,5 828 6,0 1 0,1 4 0,1 833 4,5

Повреде, тровања и 
последице деловања 
спољних фактора

349 5,1 389 5,7 5 2,7 743 5,4 0 0 484 11,9 1227 6,6

Фактори који утичу на 
здравствено стање и контакт
са здравственом службом

112 1,6 215 3,2 1 0,5 328 2,4 0 0 986 24,3 1314 7,1

 УКУПНО (I - XXI)  6798 100 6816 100 185 100 13799 100 697 100 4063 100 18559 100

  *Нису укључени:  дневне болнице, дијализа у оквиру дневне болнице и здрави пратиоци болесника  

  **Укључени су Извештаји о хоспитализацији за жене хоспитализоване због порођаја
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Општа болница Кикинда

Из  Опште  болнице  (ОБ)  Кикинда  обрађено  је  укупно  9360  извештаја  о
хоспитализацији  из  2017.  године  и  то:  6798  извештаја  за  стационарне  пацијенте
(структура узрока лечења – хоспитализације приказана је у табели 30), 1970 извештаја
о пацијентима леченим у оквиру дневне болнице, изузев  лица на дијализи (болница
није доставила извештаје са дијализе), као и 592 извештаја који се односе на здраве
пратиоце  стационарно  лечених  лица.  Удео  лица  у  дневним  болницама  (хируршка,
интернистичка  са  онкологијом  и  психијатријска)  у  укупном  броју  извештаја  о
хоспитализацијама је 22,5%. У оквиру дневних болница око 81% пацијената су лица на
хемотерапији (од тога 83% због малигних неоплазми, 17% због других - системских
болести), 14% пацијената је лечено у хируршкој дневној болници (све хируршке гране),
3,5% је  лечено у интернистичкој  дневној  болници (опсервације,  терапије),  а  1,5% у
психијатријској дневној болници.

 ОБ Кикинда није доставила извештаје за  лица на дијализи у оквиру дневне
болнице током 2017.  године.  На основу  Извештаја  о извршењу плана рада за  2017.
годину  (извештај  за  Републички фонд за  здравствено  осигурање),  у  ОБ Кикинда је
извршено укупно 12217 хемодијализа код  134 лица.   

Структура  лечених  према  дијагнози  основног  узрока  хоспитализације  (шифра  из
Међународне класификације болести,  10.  ревизија)  у ОБ Кикинда на укупном броју
достављених извештаја (укључујући дневне болнице и пратиоце болесника) приказана
је  на  графикону  бр.  15.   Највећи  удео  у  морбидитету  имају  тумори  (23%),  јер  су
укључени  пацијенти  на  хемиотерапији  у  дневној  болници,  затим  болести  система
крвотока (11%), система за дисање (8,4%) и система за варење (8,2%). У групи Фактори
који утичу на здравствено стање и контакт са здр.  службом (8,3%), највећи удео су
шифре  које  се  односе  на  здравог  пратиоца  болесника,  праћење  трудноће  и  на
хемиотерапије у дневној болници. 

Графикон 15. Укупан стационарни морбидитет у ОБ Кикинда у 2017. години (на основу
шифре Основног узрока хоспитализације)
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У укупном броју хоспитализованих лица у ОБ Кикинда било је 3149 (46,3%)
лица мушког и 3649 (53,7%) лица женског пола, док је у дневним болницама било 944
(47,9%) лица мушког и 1026 (52,1%) женског пола. 

Како би се приказала што реалнија структура болничког морбидитета у ужем
смислу,  односно  структура  основног  узрока  хоспитализације лежећих  пацијената,
подаци су обрађени одвојено од дневне болнице.

Водећи узроци хоспитализација у ОБ Кикинда, не укључујући дневне болнице,
(табела 30, графикон 16) у 2017. години су:

1).  Болести  система  крвотока са  учешћем  од  15,4%,  а  у  оквиру  ове  групе  сваки
четврти  болесник  је  лечен  од  исхемијске  болести  срца  (I20-I25),  а  12% од  акутног
инфаркта  срца.  Сваки  шести  пацијент  са  дијагнозом  из  ове  групе  лечен  је  од
цереброваскуларног обољења, као што су инфаркт мозга, мождано крварење  (I60-I69).
Највећи број пацијената у оквиру групе, око 30%,  лечен је болести у подгрупи друге
болести срца, у опсегу дијагноза I30-I52.

2).  Тумори  су  били  разлог  за  11,5%  хоспитализацијa,  a  у оквиру  групе  малигне
неоплазме  заузимају  85%,  бенигне  око  8%,  док  је  7%  болесника  имало  неоплазме
непознате  или  неодређене  природе  (неутврђена  дијагноза). У  оквиру  малигних
неоплазми  најучесталији  је  колоректални  карцином  (C18-C20)  са  36,5%,  затим
карцином дојке  (C50) са  11%, карцином мокраћне бешике (C67) са  6,5%, карцином
плућа (C34) са око 5,9% и карцином простате са 5% у групи малигних тумора.  Бенигни
тумори су најчешће локализовани на материци (D25) и јајнику (D27).

3). Болести система за дисање су у стационарном морбидитету учествовале са 11,3%,
а  у  оквиру  ове  групе  44%  пацијената  је  имало  запаљење  плућа  (Ј15-Ј18),  18%  је
хоспитализовано због хроничног обољења крајника или трећег крајника (Ј35), а 10%
због хроничне опструктивне плућне болести или бронхијалне астме (Ј44-Ј46).

4).  Болести  система  за  варење су  учествовалe  у  хоспитализацијама  са  10,7%.
Најчешћа обољења су киле свих локализација (препонска, бутна, трбушна и друге, К40-
К46) са уделом од око 28%, а затим обољења жучне кесе и жучних путева са или без
жучног камена (К80-К83), која у оквиру групе учествују са 23,5%.  

5.) У групи трудноћа, рађање и бабиње, која у укупним хоспитализацијама има удео од
9,5%, највећи број (72%) дијагноза односи се на сам порођај са нормалним трајањем
трудноће,  спонтани или завршен царским резом (О80-О84), док превремени порођај
(О60) учествује у групи са 3,5%. Око 13% у оквиру ове групе односи се на болести
мајке претежно везане за трудноћу (О20-О29), а 5% на трудноће завршене побачајем. 

6.) Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази  учествовали су у
стационарном морбидитету са 7,6%. У оквиру групе код 35% узрок хоспитализације је
бол у трбуху и карлици (R10), a код 10%  грозница непознатог порекла (R50), а чешћи
разлози за хоспитализацију су били и нестабилност и вртоглавица (9%) и мучнина и
повраћање (9%). 

7.) Болести мокраћно-полног система имају удео од 6,6%, а најучесталије дијагнозе  су
хронична бубрежна инсуфицијенција  (N18) које  у групи имају удео 17%, инфекције
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мокраћних путева (N39) са 14%, каменци у бубрегу и мокраћоводу (N20) са 13% и
повећање простате (N40) са 10% дијагноза у групи. 

Графикон 16. Стационарни  морбидитет у ОБ Кикинда,  2017. године (без пратилаца
болесника, без дневних болница)

Oстале групе стања и обољења имале су следеће учешће:  повреде и тровања
5,1%,  заразне  и  паразитарне  болести  4,4%,  болести  коже  и  поткожног  ткива  4,3%,
болести нервног система 3,6%, док су остале групе имале удео свака са око 2% или
мањи.

Графикон 17. Морбидитет у оквиру дневних болница у ОБ Кикинда, 2017. године

Водећи разлози за коришћење  дневних болница  у ОБ Кикинда (графикон 17) су
неоплазме, са уделом од 70% у укупном броју пацијената у дневној болници. Око 95%
малигних неоплазми лечено је хемотерапијом у онколошкој дневној болници. У оквиру
болести мишићно-коштаног система и везивног ткива, које у оквиру дневне болнице
учествују  са 14,4%, преко 95% се односи на терапију серопозитивног реуматоидног
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артритиса.  Од  болести  мокраћно-полног  система  више  од  половине   су  пацијенти
којима је урађена хируршка интервенција због фимозе.

У табели 31 је приказано по десет најчешћих дијагноза код хоспитализованих
пацијената и пацијената лечених у дневној болници у ОБ Кикинда у 2017. години.

Табела 31.  Најчешће појединачне дијагнозе лечених лица у ОБ Кикинда, 2017. године 

ЛЕЖЕЋИ  ПАЦИЈЕНТИ (без дневне болнице, без
пратилаца)

ДНЕВНА БОЛНИЦА 

Р
ан

г

Дијагноза (шифра по МКБ-10) Број 

Р
ан

г

Дијагноза (шифра по МКБ-10) Број 

1.
Спонтани порођај код једноплодне 
трудноће (O80)

334 1.
Злоћудни тумор брохнија и плућа 
(C34)

366

2.
Запаљење плућа узроковано 
неозначеним микроорганизмом (J18)

257 2. Злоћудни тумор дојке (C50) 294

3. Бол у трбуху и карлици (R10) 179 3.
Серопозитивни реауматоидни 
артритис(M05)

270

4. Обољења срчаног мишића (I42) 166 4. Злоћудни тумор дебелог црева (C18) 133
5. Препонска кила (К40) 157 5. Злоћудни тумор панкреаса (C25) 125

6.
Други гастроентеритис и колитис 
инфективног или неозначеног 
порекла (А09)

151 6. Злоћудни тумор простате (C61) 60

7. Злоћудни тумор дебелог црева (C18) 148 7. Злоћудни тумор желуца (C16) 40

8. 
Хроничне болести крајника и трећег 
крајника (Ј35)

141 8. Фимоза/парафимоза (N47) 35

9.
Порођај царским резом код 
једноплодне трудноће (О82)

127 9. Злоћудни тумор језика (C02) 32

10. Инфаркт мозга (I63) 126 10. Злоћудни тумор ректума (C20) 29

Општа болница Сента

Из  Опште  болнице  (ОБ)  Сента  обрађено  је  укупно  9366  извештаја  о
хоспитализацији  из  2017.  године  и  то:  6816  извештаја  за  стационарне  пацијенте
(структура узрока лечења – хоспитализације приказана је у табели 30) и 2550 извештаја
о пацијентима леченим у оквиру дневне болнице, укључујући и лица на дијализи. Удео
лица  у  дневним  болницама  (хируршка,  интернистичка  са  онкологијом,  дијализа)  у
укупном броју извештаја о хоспитализацијама је 27,2%. У оквиру дневних болница око
55% пацијената су лица на дијализи, 31% пацијенти на хемотерапији, 13% пацијената
је  лечено  у  хируршкој  дневној  болници  (све  хируршке  гране),  а  1%  је  лечено  у
интернистичкој дневној болници (опсервације, терапије).

Структура лечених према основном узроку хоспитализације у ОБ Сента на укупном
броју  достављених  извештаја  (укључујући  дневне  болнице  и  дијализу  у  дневној
болници) приказана је на графикону бр. 18. Највећи удео у морбидитету имају фактори
који утичу на здравствено стање и контакт са здр. службом и болести мокраћно-полног
система  (заједно  29%)  у  оквиру  којих  се  шифрира  дијализа,  затим  болести  срца  и
крвних судова (12%), болести система за варење (11%), трудноћа, рађање и бабиње (око
10%) и тумори (9%). У групи Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здр.  службом највећи удео су шифре које  се  односе на дијализу  и  хемиотерапије  у
дневној болници. 
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Графикон 18. Укупан стационарни морбидитет у ОБ Сента у 2017. години (на основу
шифре Основног узрока хоспитализације)

У укупном броју хоспитализованих лица у ОБ Сента било је 2744 (40,3%) лица
мушког  и 4072 (59,7%) лица женског  пола,  док је  у  дневним болницама  било 1603
(62,9%) лица мушког и 947 (37,1%) женског пола. 

Како би се приказала што реалнија структура болничког морбидитета у ужем
смислу,  односно  структура  основног  узрока  хоспитализације  лежећих  пацијената,
подаци су обрађени одвојено од дневне болнице.

Водећи узроци хоспитализација  у ОБ Сента,  не  укључујући  дневне  болнице,
(табела 30, графикон 19) у 2017. години су:

1.) Болести  система  крвотока,  са  учешћем  од  16,9%  у  укупном  болничком
морбидитету. У оквиру ове групе око 29% оболелих је лечено од исхемијске болести
срца (I20-I25), у оквиру ове подгрупе најчешћа је ангина пекторис са 10%, док је  око
7%  пацијената  оболело  од  акутног  инфаркта  срца.  У  оквиру  групе  због
цереброваскуларног обољења (I60-I69) је лечено 11,5% лица.  Сваки пети пацијент је
био хоспитализован због кардиомиопатије (I42). 

2). Болести система за варење,  са  учешћем од 15,7%. У оквиру групе најчешће су
херније (киле) свих локализација (К40-К46) са 30% и обољења жучне кесе и жучних
путева, са или без жучног камена (К80-К83), са 28% учешћа. 

3). У групи трудноћа, рађање и бабиње, која у укупним хоспитализацијама има удео од
12,9%, највећи број (82%) дијагноза односи се на сам порођај са нормалним трајањем
трудноће,  спонтани или завршен царским резом (О80-О84), док превремени порођај
(О60) учествује у групи са 1,4%. 

4).  Тумори,  са  10% учествују  у  структури  морбидитета  хоспитализованих  лица   У
оквиру ове групе малигне неоплазме је имало 83,5%,  бенигне око 11%, а неоплазме
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непознате или неодређене природе 5,5%. Међу малигним неоплазмама најучесталији су
колоректални  карцином  (C18-C20),  са  26%  удела,  карцином  дојке  (C50)  са  23%  и
карцином плућа (C34) са 16%. Најчешћи бенигни тумори су миоми материце (D25) и
тумори у масном ткиву (D17). 

5). Болести система за дисање (9%) - у оквиру ове групе 28% је лечено због хроничне
опструктивне плућне болести или бронхијалне астме (Ј44-Ј46),  18% због хроничног
обољења крајника или трећег крајника (Ј35), а око 13% због запаљења плућа (Ј15-Ј18).

6).  Болести  мокраћно-полног  система (6,1%)  -  најчешће  дијагнозе  су:  мокраћни
каменци  (N20-N23),  дисплазија  епитела  грлића  материце  (N87)  и  хиперплазија
простате (N40).

7). Повреде,  тровања  и  последице  деловања  спољних  фактора  (5,7%) –  најчешће
дијагнозе  су  прелом бутне  кости  (S72),  површинске  повреде  главе  (S00)  и  повреде
унутар лобање (S06).

Графикон 19. Стационарни морбидитет у ОБ Сента,  2017. године (без дневних болница
и дијализе у дневној болници)

*За разлику од претходне године, у 2017. години ОБ Сента je доставила Извештаје о хоспитализацији за
жене хоспитализоване због порођаја 

Oстале групе стања и обољења имале су следећа учешћа: симптоми, знаци и патолошки
клинички и лабораторијски налази 4,6%, душевни поремећаји 4,2%, фактори који утичу
на  здравствено  стање  и  контакт  са  здравственом  службом 3,2%,  болести  жлезда  са
унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма 2,8%, док су остале групе имале удео
свака  мање од 2%.
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Графикон 20. Морбидитет у оквиру дневних болница у ОБ Сента, 2017. године

Водећи разлози за коришћење  дневних болница  у ОБ Сента (графикон 20) су
дијализа  и  хемиотерапије  малигних  обољења,  са  уделом  од  78%  у  укупном  броју
пацијената у дневној болници. 

У табели 32 је приказано по десет најчешћих дијагноза код хоспитализованих
пацијената и пацијената лечених у дневној болници у ОБ Сента у 2017. години.

Табела 32.   Најчешће појединачне дијагнозе лечених лица у ОБ Сента,  2017.
године 

ЛЕЖЕЋИ  ПАЦИЈЕНТИ (без дневне болнице)

 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 

Р
ан

г

Дијагноза (шифра по МКБ-10) Број 

Р
ан

г

Дијагноза (шифра по МКБ-10) Број 

1.
Спонтани порођај код једноплодне 
трудноће (O80)

444 1. Екстракорпорална дијализа (Z49.1) 653

2.
Порођај царским резом код 
једноплодне трудноће (О82)

265 2.
Хемиотерапијска сеанса због тумора 
(Z51.1)

580

3. Препонска кила (К40) 231 3.
Анемија код хроничних обољења 
(D63)

96

4. Обољења срчаног мишића (I42) 228 4. Фимоза/парафимоза (N47) 43

5. Камен у жучној кеси (К80) 208 5. Доброћудни тумор масног ткива (N17) 39

6. Бол у трбуху и карлици (R10) 164 6.
Остале болести крви и крвотворних 
органа (D75)

38

7. Треперење/лепршање преткомора (I48) 154 7.
Други тумори лимфоидног, 
хематопоезног и сродних ткива (D47)

32

8. Хронична исхемијска болест срца (I25) 138 8. Други доброћудни тумор коже (D23) 30

9.
Хронична опструктивна болест плућа 
(Ј44)

134 9. Апсцес, чир, група чирева коже (L02) 26

10. Злоћудни тумор дојке (C50) 129 10. Хиперплазија простате (N40) 20
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Стационар Дома здравља Нови Кнежевац

Из Стационара у саставу ДЗ Нови Кнежевац је обрађено укупно 185 извештаја о
хоспитализацији (табела 30), а сви пацијенти су лечени на Одељењу за интернистичке
гране  медицине.  У  укупном  броју  лечених  било  је  119 (64%)  женa  и  66 (36%)
мушкараца. 

Водеће групе болести код лица лечених у Стационару су:

1)Болести  система  за  дисање  (41,6%),  међу  којима  доминирају  хронична
опструктивна болест плућа и бронхијална астма  (Ј44-Ј45) и запаљење плућа (Ј18);

2) Болести система крвотока (19,5%),  најчешћа дијагноза је кардиомиопатија (I42);

3)  Тумори (14,1%),  од  којих  су  најчешћи примарни карцином бронха/плућа  (C34) и
карцином ректума (C20);
 
4)  Болести  мокраћно-полног  система (5,9%)  –  најчешћа  дијагноза  је  запаљење
мокраћне бешике (N30).

Графикон 21. Mорбидитет у Стационару  ДЗ Н. Кнежевац, 2017. г.

Табела 33. Најчешће појединачне дијагнозе у Стационару ДЗ Нови Кнежевац, 2017.

Ранг Дијагноза (шифра по МКБ-10) Број случајева

1. Друга хронична опструктивна болест плућа (Ј44) 28

2. Запаљење плућа, микроорганизам неозначен (Ј18) 27

3. Обољења срчаног мишића (I42) 23

4. Астма (Ј45) 11

5. Карцином бронха и плућа (C34) 7
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Специјална болница за психијатријске болести „Свети врачеви“ Нови Кнежевац

Специјална болница (СБ) за психијатријске болести Нови Кнежевац обезбеђује
дуготрајну хоспитализацију оболелих од хроничних психијатријских обољења, као и
краткотрајну и  дуготрајну хоспитализацију  оболелих  од цереброваскуларних и
неуролошких обољења. Осим са територије Севернобанатског округа, корисници ове
болнице долазе  са територије целе Војводине.

Из СБ „Свети  врачеви“  је  обрађено  697 извештаја  хоспитализованих  лица  у
2017.  години  (табела  30),  од  чега  369  (53%) мушког  и  328  (47%) женског  пола.  У
дневној болници је лечено 54 лица, међу којима 63% жена и 37% мушкараца. 

Најчећи разлози  за хоспитализацију у СБ „Свети врачеви“ у 2017. години били су:

1)  Душевни поремећаји и поремећаји понашања, са учешћем од 75,9% свих лечених. У
овој групи најчешћи узрок хоспитализације су: схизофренија (F20), која учествује са
28,4% и хронични алкохолизам (F10), са 15% оквиру ове групе. 

 2) Болести система крвотока  (14,1%), међу којима су најзаступљенији друге болести
крвних судова мозга (I67) и  инфаркт мозга (I63).

3) Болести нервног система (9,3%), најчешћа дијагноза је обољење живаца узроковано
алкохолом (G62).

Графикон 22. Морбидитет у СБ за психијатријске болести Н.Кнежевац, 2017. године
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Табела 34. Најчешће појединачне дијагнозе стационарно лечених лица у СБ за
психијатријске болести, 2017.

Ранг Дијагноза (шифра по МКБ-10)
Број

случајева
1. Схизофренија (F20) 150
2. Хронични алкохолизам (F10) 79
3. Друге болести крвних судова мозга (I67) 53

4. Неорганско душевно обољење, неозначено (F29) 38

5.
Други душевни поремећаји узроковани оштећењем и 
дисфункцијом мозга и телесном болешћу (F06)

36

6. Повратан депресијски поремећај (F33) 34
7. Инфаркт мозга (I63) 27
8. Деменција у Алцхајмеровој болести (F00) 25

9. Афективно биполарно душевно обољење (F31) 22

10. Специфични поремећаји личности (F60) 21

Најчешће  дијагнозе  лечених  у  психијатријској  дневној  болници  су  депресија  и
хронични алкохолизам.

Графикон 23. Морбидитет у оквиру дневне болнице у  СБ за психијатријске болести,
2017. године (све дијагнозе су из групе Душевни поремећаји и поремећаји понашања)

Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа

Специјална  болница  (СБ)  за  рехабилитацију  Бања Кањижа пружа продужену
рехабилитацију лицима са територије Војводине, али и шире територије, као наставак
краткотрајне  рехабилитације  у  општим болницама.  Бања  безбеђује  и  општу
рехабилитацију и опоравак.
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Из Бање Кањижа је обрађено укупно 4063 извештаја о хоспитализацији, од чега
се 2638 (65%) односи на женски и 1425 (35%) на мушки пол.

Структура стационарног морбидитета у Бањи Кањижа у 2017. години је слична
структури морбидитета у претходној години (табела 30, графикон 24):

1)  Болести  мишићно-коштаног  система  и  везивног  ткива учествују  са  55,1%  у
укупном  морбидитету.  У оквиру  ове  групе  најучесталија  су  обољења кичме  (стања
хроничног бола у леђима, болести међупршљенских дискуса и друго, дијагнозе М50-
М54), које имају удео од 58,5% (у укупном стационарном морбидитету обољења кичме
учествују  са  32%). Осим  болести  кичме,  најчешће дијагнозе у  овој  групи  су
дегенеративна обољења зглоба  колена  (М17),  реуматоидни  артритис  (М05),
дегенеративна обољења зглоба кука (М16); 

2)  Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом
учествују са 24,3%. Око 52% пацијената у оквиру ове групе хоспитализовани су ради
рехабилитације након уградње вештачког зглоба кука (Z96.6), а око 47% ради опоравка
после оперативних захвата, лечења прелома, других терапија (Z54);

3) Повреде и последице повреда (11,9%) - у оквиру ове групе око 52% лечених су лица
на рехабилитацији после прелома потколенице/скочног зглоба (S82), а око 35% после
прелома бутне кости и кука (S72);

4) Болести нервног система (8,1%), међу којима мултиплекс склероза (G35) има  удео
од 45% у овој групи, а сваки шести пацијент је са хемиплегијом (G81).

Графикон 24. Mорбидитет у СБ за рехабилитацију Бања Кањижа, 2017. године
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Табела 35. Најчешће појединачне дијагнозе у Бањи Кањижа, 2017. године

Ранг Дијагноза (шифра по МКБ-10)
Број

случајева
1. Бол у леђима (М54) 606
2. Присуство вештачки уграђеног зглоба  кука (Z96.6) 510
3. Опорављање (Z54) 460
4. Друге болести међупршљенског дискуса (М51) 374
5. Друга обољења кичме (М53) 308
6. Прелом потколенице укључујући и предео скочног зглоба (S82) 250
7. Дегенеративно обољење зглоба колена (М17) 248
8. Реуматоидни артритис, серопозитивни (M05) 173
9. Прелом бутњаче (S72) 169
10. Мултиплекс склероза (G35) 150
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Болнички  леталитет  и  морталитет    

На  основу извештаја  о  болничко-стационарном  лечењу,  из  стационарних
установа Севернобанатског округа у 2017. години је исписано укупно  19752 лица  (за
0,3% више у односу на број исписаних у 2016. години), укључујући и хоспитализације
због порођаја. У збир исписаних су укључена сва лица на стационарној рехабилитацији
у Бањи Кањижа (на 300 постеља),  односно  лица са упутом и без упута  РФЗО. Од
укупног броја болнички лечених лица умрло је  931. Просечна стопа леталитета (број
умрлих на 100 хоспитализованих), у односу на све болнице у Округу  је 4,7%, док је у
претходној години износила  5,2%.  

Табела 36. Стационарни леталитет у ОБ Кикинда, по одељењима, 2017. година

Одељење
исписано 

Леталитет
(%)укупно

од тога
умрло

Општа хирургија 1486 67 4,5
Ортопедија са трауматологијом 207 8 3,9
Урологија 368 6 1,6
Оториноларингологија 305 2 0,7
Офтамологија 49 0 0,0
Гинекологија и акушерство 821 4 0,5
Интерно 1499 130 8,7
Пнеумофтизиологија 235 35 14,9
Педијатрија 646 0 0,0
Неурологија 506 86 17,0
Психијатрија 95 0 0,0
Инфективно 330 3 0,9
Дерматовенерологија 137 3 2,2
Продужено лечење и нега и 56 7 12,5
Палијативно лечење и нега 67 36 53,7
Интензивно лечење 264 69 26,1

УКУПНО 7071 456 6,4
                      Извор: Извештај о болничко-стационарном лечењу у ОБ Кикинда, 2017. година

У општим болницама и стационару (постеље за краткотрајну хоспитализацију)
исписано је  14971  лица (за  0,4% мање него у 2016. години), а умрло  830.  Просечна
стопа леталитета на постељама за краткотрајну хоспитализацију је 5,5 % (у  претходној
години 6,3%).  Стопа леталитета у ОБ Кикинда износи  6,4%  (у 2016. години је била
7,7%),  а  у  ОБ  Сента  је  4,5%  (била  је  4,7%),  (табеле  36  и  37).  У  ОБ  Кикинда  је
пренаменом дела постеља Службе за продужено лечење и негу формирана Јединица за
палијативно  збрињавање,  на  којој  је  стопа  леталитета  висока  (око  54%). Стопа
леталитета  у  Стационару  ДЗ  Нови  Кнежевац  је  14,6% (табела  38),  а  у  претходној
години  била  је  17,8%.  У  Специјалној  болници  за  психијатријске  болести  Нови
Кнежевац (табела 39) просечан леталитет је 14,4% , сличан стопи  у претходној години
(14,1%). У Специјалној болници Бања Кањижа није било смртних случајева лица на
продуженој стационарној рехабилитацији. 
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Табела 37. Стационарни леталитет у ОБ Сента, по одељењима, 2017. година

Одељење
исписано

Леталитет
(%)укупно

од тога
умрло

Општа хирургија 1358 33 2,4
Ортопедија са трауматологијом 292 6 2,1
Урологија 175 2 1,1
Оториноларингологија 451 2 0,4
Гинекологија и акушерство 1243 0 0,0
Интерно 2511 209 8,3
Пнеумофтизиологија 298 40 13,4
Педијатрија 736 1 0,1
Неурологија 259 51 19,7
Психијатрија 299 1 0,3
Продужено лечење и нега 93 2 2,2

УКУПНО 7715 347 4,5
                        Извор: Извештај о болничко-стационарном лечењу ОБ Сента, 2017. година

Табела 38. Леталитет у Стационару ДЗ Нови Кнежевац,  2017. година

Одељење
исписано

леталитет
(%)укупно

од тога
умрло

Интернистичке гране - УКУПНО 185 27 14,6

                      Извор: Извештај о болничко-стационарном лечењу Стационара ДЗ Н.Кнежевац, 2017. г.

Табела 39. Леталитет у СБ за психијатријске болести Нови Кнежевац, 2017. година

Одељење
исписано

леталитет
(%)укупно

од тога
умрло

Неурологија 172 58 33,7
Психијатрија 530 43 8,1

УКУПНО 702 101 14,4
Извор: Извештај о болничко-стационарном лечењу у СБ „Свети врачеви“ Н.Кнежевац, 2017.

Најчешћи узрци смрти у 2017. години у Општој болници Кикинда (графикон 25)
су болести срца и крвних судова (44%) и тумори (26%). У односу на претходну годину,
веће је учешће болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма међу
узроцима  смрти  (око  6%,  у  претходној  години  око  4%),   највећим  делом  због
компликација  шећерне  болести.  Најчешће  појединачне  дијагнозе  основног  узрока
смрти су инфаркт мозга (I63), хронична исхемијска болест срца (I25), кардиомиопатија
(I42),  карцином плућа (C34) и пнеумонија (J18).
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Графикон 25.  Структура стационарног  морталитета у ОБ Кикинда, 2017 .година

У Општој  болници Сента  најчешћи  узроци смрти  су,  такође,  болести  срца и
крвних  судова  (42%)  и  тумори  (23%).  Водеће  дијагнозе  основног  узрока  смрти  су
инфаркт мозга (I63), инфаркт срца (I21), кардиомиопатија (I42), карцином плућа (C34)
и хронична исхемијска болест срца (I25).  

Графикон 26.  Структура стационарног морталитета у ОБ Сента, 2017. година

У Стационару Дома здравља Нови Кнежевац водећи узроци смрти (графикон 27)
су  малигне  неоплазме  (59%)  и  болести  срца  и  крвних  судова  (26%).  Најчешћи
појединачни узрок смрти је карцином плућа, затим карцином ректума.
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Графикон 27. Структура морталитета у Стационару ДЗ Н. Кнежевац, 2017. година

У Специјалној  болници  за  психијатријске  болести  Нови  Кнежевац  најчешћи
узрок смрти су болести система крвотока (43%), душевни поремећаји (30%) и болести
нервног система (15%),  (графикон 28). Водећe појединачне дијагнозе узрокa смрти су
инфаркт мозга (I63), васкуларна деменција (F01) и Алцхајмерова болест (G30) .

Графикон 28. Структура стационарног морталитета у СБ за псих. болести Н. Кнежевац,
2017. године
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ЗАПОСЛЕНИ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА И  КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Примарна  здравствена  заштита  остварује  се  у  шест  домова  здравља
Севернобанатског округа, за укупно 138371 становника (РЗС, процена за 2017. годину).

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  у  Севернобанатском  округу  се  обезбеђује  у
здравственим  станицама  и  здравственим  амбулантама  за  потребе  становника  50
насељених  места,  од  којих  је  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. 

Број и структура запослених у примарној здравственој заштити

 У 2017. години примарну здравствену заштиту становништвa Севернобанатског
округа обезбеђивало  је  укупно 606  запослених на неодређено време (табела  40).  У
односу  на  бројно  стање  у  претходној  години (669),  у  домовима  здравља  је  у  2017.
години мање  63 запослених у сталном радном односу, односно за 10% (мање 3 лекара,
2 стоматолога, 4 фармацеута, 1 здравствени сарадник ВСС, 32 медицинских сестара и
других  здравствених  радника  са  вишом  и  средњом  стручном  спремом  и   21
немедицинских  радника). Нарочито  је  опао  број  медицинских  сестара  и  других
здравствених радника са вишом/средњом стручном спремом, због исељавања из земље
и проналажења боље плаћеног посла у струци у иностранству. 

Табела 40. Запослени у домовима здравља Севернобанатског округа  у 2017. години (на
дан 31. децембра)
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ДЗ Ада 79 58 22 9 1 8 3 1 0 5 31 21

ДЗ Кањижа 116 88 33 11 0 15 5 1 1 3 52 28

ДЗ Кикинда 203 159 57 19 9 18 9 0 2 3 99 44

ДЗ Н. Кнежевац* 68 53 18 5 1 8 3 0 1 2 33 15

ДЗ Сента 88 74 27 8 3 11 4 0 1 2 45 14

ДЗ Чока 52 42 13 5 1 4 2 1 0 1 28 10

УКУПНО 606 474 170 57 15 64 26 3 5 16 288 132

Извор: Извештај о организационој структури, кадровима и опремљености здравствених установа, 2017. 
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*Нису приказани здравствени радници који раде у Стационару ДЗ Нови Кнежевац  (укупно 7, од тога 1
лекар специјалиста, 1 лекар на специјализацији и 5 мед. сестара-техничара - овај кадар приказан је у
табели запослених на секундарном нивоу здр.заштите)

У укупном броју запослених има 77,4% здравствених радника свих профила и
стручне  спреме,  0,8% здравствених  сарадника  (ВСС  -  психолози,  биохемичари,
логопеди) и 21,8%  немедицинских радника (графикон 29).  

Примарну здравствену заштиту обезбеђивало је укупно 136 лекара у сталном
радном односу, што је удео од 22,4% у укупном броју запослених. Структура лекара:
специјалисти 47%, лекари опште медицине 42%, лекари на специјализацији 11%. Број
стоматолога је мањи за 7%, а број фармацеута мањи за чак 57%, због затварања апотека
у саставу неколико домова здравља.  Здравствених радника свих профила са вишом и
средњом стручном спремом у укупном броју запослених има 50%. Број немедицинских
радника у примарној здравственој заштити, у односу на претходну годину, мањи је за
21 (14%).

Осим  због  недовољног  занављања  кадра  (прописи  Владе  Р.Србије  који
ограничавају  запошљавање  у  здравственим  установама),  опадање  свих  профила
запослених у здравственим установама узроковано је и раскидом радног односа због
одласка  на рад у иностранство (земље Европске уније),  што је  посебно изражено у
последњих неколико година.
 

Графикон 29. Структура запослених у домовима здравља СБО, 2017. године

У  апотекама у Кикинди и Сенти,  које  су  самосталне здравствене установе  у
складу са Планом мреже здравствених установа,   у 2017. години је у сталном радном
односу  било  запослено  свега  22  радника,  што  је  за  66%  мање  у  односу  на  број
запослених у претходној години (66). Разлог је значајно осипање броја запослених у
Апотеци Кикинда (у 2016. години 45, а крајем 2017. године троје запослених) услед
финансијских проблема у установи (табела 41). 
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У Ади, Кањижи, Н. Кнежевцу и Чоки апотеке су организациони делови домова
здравља,  у  складу  са  Правилником  о  условима  и  начину  унутрашње  организације
здравствених установа. Међутим, током 2017. године ове апотеке су већином затворене
и издате у закуп приватним апотекама. 

Табела 41. Запослени у самосталним апотекама Севернобанатског округа, 2017. године 
(на дан 31 децембра)

Здравствена установа

У
К

У
П

Н
О

Здравствени радници и здр. сарадници

Немеди-
цински

радници

Свега
здрав.

радника и
сарадника

Висока стручна спрема
Виша/
средња

с.с.
Свега
ВСС

Фарма-
цеути

Остали

Апотека Кикинда* 3 2 0 0 0 2 1
Апотека Сента 19 11 2 2 0 9 8

УКУПНО 22 13 2 2 0 11 9

       
* Напомена:  На дан 31.12.2017. године  Апотека Кикинда још увек није угашена као правно лице, али је
у  финансијској  блокади  од  марта  2017.  године;  oбустављено  је  достављање  лекова,  запослени  су
напустили установу и већина објеката- огранака је затворена до краја 2017. године. Крајем те године
Апотека Кикинда је формално запошљавала  3 лица (в.д. директора Апотеке Кикинда у стечају и две
запослене раднице),  али  није уговарала  са  РФЗО за  наредну годину.  Од 01.07.2018.  године Апотека
Киинда више нема запослених. Након коначног затварања Решењем Министарства здравља средином
2018. године,  сви објекти апотеке  издати су  у закуп ланцу приватне здравствене установе -  Апотеке
„Цвејић“.

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва - опште медицине
и пружање хитне медицинске помоћи

У 2017. години служба опште медицине у домовима здравља Севернобанатског
округа пружала је здравствену заштиту за 114004 становника са навршених 19 и више
година (процена РЗС).
 

Кадровска обезбеђеност

         У тимовима изабраних лекара  опште медицине у Округу у сталном радном
односу  било  је  запослено  56  лекара  (40  доктора  медицине  без  специјализације,  12
специјалиста опште медицине, 2 специјалиста медицине рада опредељених у тимове
изабраних лекара, 2 лекара на специјализацији из опште медицине) и 102 медицинских
сестара-техничара (табела 42). У односу на 2016. годину, број изабраних лекара је мањи
за 5 (8%), а број медицинских сестара у тимовима мањи за 6 (5%).   

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 обезбеђује и организује из
службе  опште  медицине:   по  две  екипе  ХМП  (по  2  доктора  и  3  мед.сестре-техничара)  у  ДЗ  Нови
Кнежевац и ДЗ Чока и три екипе ХМП у ДЗ Ада (3 доктора и 4 мед.сестре-техничара), односно укупно 7
лекара у екипама (таб. 42). Како би се добили реални показатељи обезбеђености  изабраних лекара и
њихове  оптерећености, у  табели  42  је  приказан  искључиво  број  здравствених  радника  који  раде  у
тимовима изабраног лекара у службама опште медицине. У ДЗ Кикинда, ДЗ Кањижа и ДЗ Сента хитну
медицинску помоћ пружају посебно организоване  службе са посебно приказаним кадром (табела 43). 
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Табела 42.  Коришћење службе опште медицине  у  2017. години

ДОМ ЗДРАВЉА- ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ Ада Кањижа Кикинда

Н ови
Кнежевац

Сента Чока ОКРУГ

Број становника старијих од 
19 година 

13310 19823 45559 8485 18172 8655 114004

Изабрани лекари* 7 11 19 5 10 4 56
Виша и средња  стр.спрема* 10 20 34 11 16 11 102
Број становника на 1 лекара 1901 1802 2398 1697 1817 2164 2036
Број сестара на 1 лекара 1,4 1,8 1,8 2,2 1,6 2,8 1,8
Посете код лекара -  укупно 55474 90263 215889 44203 102838 50862 559529
Прве посете лекару 20277 35486 91519 18626 33897 17062 216867
Поновне посете на прву 1,7 1,5 1,4 1,4 2,0 2,0 1,6
Посете лекару по 1 становнику 
годишње 4,2 4,6 4,7 5,2 5,7 5,9 4,9

Посете по 1 лекару на дан ** 36 37 52 40 47 58 45
Кућне посете  лекара 440 1036 234 1133 587 368 3798

   
 Извор: Извештај службе опште медицине
*Од укупног броја лекара, за формирање екипа ХМП су изузети и нису приказани у овој табели:  3 
доктора медицине у  ДЗ Ада, 2 доктора  у ДЗ Н.Кнежевац   и 2 доктора у ДЗ Чока. Уз лекаре, за екипе 
ХМП изузет је одговарајући број медицинских сестара-техничара (укупно 10). ДЗ Кикинда, ДЗ Сента и 
ДЗ Кањижа имају Службе ХМП као посебне организационе јединице са сопственим кадром, што је 
приказано у табели 43.
 ** Израчунато на 220 радних дана у години

На  сваког  изабраног  лекара  у  Округу  било  је  просечно  2036  одраслих
становника,  што  је  изнад  прописаног норматива обезбеђености  из  Правилника  о
ближим  условима  за  обављање  здравствене  делатности  у  здравственим  установама
(1/1600).   Најбоља обезбеђеност тимовима изабраних лекара је у ДЗ Нови Кнежевац,
најлошија у ДЗ Кикинда и ДЗ Чока. На једног изабраног лекара у округу запослено је у
просеку 1,8 медицинских сестара-техничара. 

Коришћење службе опште медицине

На нивоу Округа, у служби опште медицине је остварено укупно 559529  посета
изабраном лекару, што је за 2% више у односу на укупне посете у овој служби у 2016.
години. Удео првих посета у укупним је 38,8%, што је мањи удео у посетама у односу
на  претходну  годину  (42,5%  првих  посета).  На  сваку  прву  посету  остварено  је  у
просеку  1,6  поновних,  а  сваки  одрасли  становник  Округа  посетио  је  свог  лекара
просечно 4,9 пута. По једном изабраном лекару било је просечно 45 посета на дан у
ординацији (у претходној години 41 посета), као  последица мањег броја лекара.

Укупан број кућних посета лекара из службе опште медицине је 3798, што је за
29% мање него у претходној години.

Хитна медицинска помоћ

Посебно организовану службу хитне медицинске помоћи имају ДЗ Кикинда, ДЗ
Сента  и  ДЗ  Кањижа  (табела  43).  У  2017.  години  у  оквиру  екипа  ХМП   било  је
запослено  укупно  16  лекара,  као  у  претходној  години  (5  специјалиста  ургентне
медицине, 1 специјалиста опште медицине,  3 доктора на специјализацији из ургентне
медицине и 7 доктора медицине без специјализације). Са средњом стручном спремом у
екипама је радило 29 здравствених радника,  3 мање него у претходној години. 

55



Табела 43.  Коришћење службе хитне медицинске помоћи  у  2017. години

ДОМ ЗДРАВЉА- СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ
ПОМОЋИ

Кикинда Кањижа Сента УКУПНО

Број становника у општини 55318 23992 22100 101410
Лекари у тимовима ХМП 8 3 5 16
Медиц. сестре-техничари у тимовима ХМП 15 3 11 29
Број становника на 1 тим 6915 7997 4420 6338
Број сестара на 1 лекара 1,9 1,0 2,2 1,8
Посете код лекара у амбуланти ХМП 3253 4472 2032 9757
Кућне посете  лекара ХМП 6539 1951 2826 11316
Укупан број посета (амбуланта + кућне) 9792 6423 4858 21073

На нивоу Округа на један тим ХМП долази просечно 6338 становника, што је
више у односу на  Правилник (1 тим/ 6000 становника општине). 

У 2017. години  остварено је укупно  21073 посета  у оквиру служби ХМП у
Округу, што је за 2% мање него у претходној  години.  Обављено је 9757 прегледа у
амбуланти службе ХМП (за 4% мање него у 2016. г.) и 11316  кућних посета лекара (за
0,8% мање). 

Служба за здравствену заштиту  запослених –  медицине рада 

Служба медицине рада пружала је здравствену заштиту за 35419 запослених у
Севернобанатском округу у 2017. години (годишњи просек). У служби медицине рада
остварује  се специфична превентивна здравствена заштита радника у вези са условима
рада, док се у два дома здравља (Кикинда и Чока) пружала и куратива у овој служби.

Кадровска обезбеђеност

У 2017.  години  у  служби медицине  рада  у  Округу  је  запослено  4  лекара  (2
специјалиста медицине рада у Кикинди и 2 на специјализацији из медицине рада, у
Кикинди и Сенти) и 10 медицинских сестара-техничара. У домовима здравља Округа је
запослено укупно 4 специјалиста медицине рада (2 у ДЗ Кикинда и 2 у ДЗ Кањижа),
али два раде у служби опште медицине (ДЗ Кањижа) и укључени су у број изабраних
лекара (таб. 42). Три дома здравља (Ада, Нови Кнежевац и Сента) немају запосленог
специјалисту медицине рада (у Сенти је  доктор на специјализацији), те истог ангажују
у допунском раду из друге  здравствене установе,  за потребе превентивних прегледа
запослених лица. У ДЗ Чока куративне и превентивне прегледе обављала је докторка
која ради на одређено време, те није приказана у табели.

Осим лекара, услуге у служби медицине рада пружали су и психолози, у већини
домова здравља ангажовани у допунском раду.  Стално запосленог психолога имају ДЗ
Кикинда и ДЗ Нови Кнежевац.
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Табела 44.  Коришћење службе медицине рада  у  2017. години

ДОМ ЗДРАВЉА  - МЕДИЦИНА РАДА Ада Кањижа Кикинда
Н ови

Кнежевац
Сента Чока ОКРУГ

Број запослених (годишњи просек) 4644 6231 13722 2235 6795 1792 35419
Лекари* 0 0 3 0 1 0 4
Виша и средња  стр.спрема 0 1 5 0 3 1 10
Број запослених на 1 лекара 0 0 4574 0 6795 0 8855
Број сестара на 1 лекара 0 0 1,7 0 3,0 0 2,5
Посете у ординацији  лекара (куратива) 0 0 2348 0 0 390 2738

 - од тога прве посете у ординацији 0 0 1419 0 0 201 1620
Посете ради

превентивних
прегледа (у циљу

запослења и
прегледи

запослених)

систематски
прегледи 0 2695 530 863 10 620 4718

периодични
прегледи 0 1378 0 294 1549 0 3221

контролни
прегледи 0 34 0 168 117 182 501

Посете лекару  - укупно (куративне и
превентивне) 0 4107 2878 1325 1676 1192 11178

Посете лекару (укупне)  по једном 
запосленом годишње 0,0 0,7 0,2 0,6 0,2 0,7 0,3

Укупне посете по  лекару на дан  
(куративне и превентивне) 0 0 4,4 0 7,6 0 12,7

Прегледана лица у циљу запослења 0 346 2159 45 213 0 2763
Посете код психолога 0 1360 4799 0 1798 248 8205

    Извор: Извештај службе медицине рада

* Приказани број лекара у служби медицине рада односи се на број запослених на неодређено време (2
специјалиста медицине рада и 2 доктора на специјализацији из медицине рада).  Домови здравља који
немају  запослене  специјалисте  медицине  рада,  исте  ангажују  из  других  здравствених  установа  и
остварују превентивне и/или куративне  прегледе  запослених.

Обезбеђеност  запосленог  становништва  специјалистима  у  служби  медицине
рада  је  недовољна, обзиром  да  на  једног  специјалисту  долази  8855  запослених  у
Округу (Правилник: 1/ 3000 запослених за које је предвиђена специфична здравствена
заштита  у вези са условима рада), (табела 44). 

Коришћење службе за медицину рада

У 2017. години у Округу је било укупно 2738 посета на захтев (куратива) код
специјалисте медицине рада, што је за 25% мање у односу на број посета у претходној
години.  У служби се  највећим делом пружала специфична превентивна здравствена
заштита запослених, у оквиру које је остварено укупно  8440  превентивних прегледа
(систематски, периодични, контролни), што је за 13% мање него у претходној години. 

Просечна  дневна  оптерећеност  лекара  у  служби  медицине  рада  укупним
посетама  је  12,7  на  дан  (3,1  куративних  и  9,6  превентивних).  У  циљу  запослења
прегледано је  2763 лица (2,3 пута  више у односу на претходну годину).  За потребе
службе медицине рада психолози су имали укупно 8205 посета (за 3% више него у
претходној години).
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Служба за здравствену заштиту деце  

Према процени РЗС у Севернобанатском округу је у 2017. години   било 8111
деце до 6 година, од чега 1123 деце у првој години живота. 

Осим  у  служби  за  здравствену  заштиту  деце  у  седишту  дома  здравља,
здравствена заштита деце обезбеђивала се и у здравственим станицама и амбулантама
опште медицине у насељеним местима општине. 

Табела 45. Коришћење службе за здравствену заштиту деце у  2017. години

ДОМ ЗДРАВЉА- ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ДЕЦЕ Ада Кањижа Кикинда

Нови
Кнеже

вац

Сент
а

Чока ОКРУГ

Број деце до 6 година (процена) 923 1335 3255 680 1377 541 8111
Лекари (специјалисти 
педијатрије)

1 2 4 1 2 1 11

Виша и средња  стр.спрема 1 3 5 1 4 1 15
Број становника на 1 лекара 923 668 814 680 689 541 737
Број сестара на 1 лекара 1,0 1,5 1,3 1,0 2,0 1,0 1,4
Посете код лекара-  укупно 
(куратива)

5828 7831 32755 3512 7298 2590 59814

Прве посете лекару (куратива) 4992 4545 26210 2467 6151 1470 45835
Поновне посете на прву 0,2 0,7 0,2 0,4 0,2 0,8 0,3
Посете лекару по 1 детету 6,3 5,9 10,1 5,2 5,3 4,8 7,4
Посете по 1 лек. на дан * 26,5 17,8 37,2 16,0 16,6 11,8 24,7
Посете ради систематских 
прегледа 

367 362 3326 316 1729 67 6167

Посете ради контролних 
прегледа

96 299 1058 153 12 0 1618

Саветовалиште - посете 
одојчади (укупно)

716 1194 4563 494 889 416 8272

Саветовалиште - посете остале 
деце (укупно)

570 380 3818 90 968 331 6157

Превентивне посете лекару  по 
1 детету

1,9 1,7 3,9 1,5 2,6 1,5 2,7

Укупне посете по  лекару на дан
(куративне и превентивне)

34,4 22,9 51,7 20,8 24,8 15,5 33,9

        Извор: Извештај службе за здравствену заштиту деце
        * Израчунато на 220 радних дана у години

Кадровска обезбеђеност 

Здравствену  заштиту  деце  предшколског  узраста  (0-6)  у  домовима  здравља
Севернобанатског округа  у 2017. години  пружало је 11 специјалиста педијатрије и 15
медицинских сестара-техничара. У односу на претходну годину, број педијатара и  број
сестара је мањи за 1. На једног педијатра  у Округу  долази просечно 737 деце до 6
година (табела 45), што указује на добру обезбеђеност (Правилник: 1/850). 

Коришћење службе за здравствену заштиту деце

У 2017. години у Округу је остварено  укупно 59814  посета педијатру, што је за
око  3%  мање  у  односу  на  број  посета  у  претходној  години.  Удео  првих  посета  у
укупним  је  76,6%.  Свако  дете  узраста  до  шест  година  посетило  је  свог  педијатра
просечно  7,4 пута,  слично  као у  претходној  години.  Највећи број  посета  по детету
регистрован је у Кикинди  (10), а најмањи у Чоки (4,8). Ради превентивних прегледа
било је просечно 2,7 посета по детету, као у претходној години. 
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По једном педијатру остварено је просечно 24,7 посета на дан у ординацији (у
претходној години 23,4), а када се узму у обзир и посете ради превентивних прегледа,
око 34 посете на дан (у претходној години 32).

У  саветовалиштима   је  било  укупно  8272  посета  одојчади  (обим  на  нивоу
претходне године)  и 6157  посета остале деце (за 16% више него у претходној години).

Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине 

У 2017. години у Севернобанатском округу је било 16256 деце школског узраста,
од 7 до 18 година (процена РЗС).

Здравствена  заштита  деце  школског  узраста  обезбеђује  се  у  служби  за
здравствену  заштиту  школске  деце  у  седишту  дома  здравља,  као  и  у  здравственим
станицама и амбулантама опште медицине у насељеним местима општине. 

Кадровска обезбеђеност

У служби за здравствену заштиту школске деце и омладине у домовима здравља
Округа у 2017. години било је запослено 14 лекара, од тога 8 специјалиста педијатрије,
5 доктора на специјализацији (2 у ДЗ Кикинда, 1 у ДЗ Сента, 1 у ДЗ Чока и 1 у ДЗ
Н.Кнежевац) и 1 доктор медицине, као и 17 медицинских сестара-техничара. Просечна
обезбеђеност школске деце лекарима у Округу је добра, јер на једног лекара долази
1161 школске деце и омладине (Правилник: 1/1500), (табела 46).

Коришћење службе за здравствену заштиту школске деце 

У 2017. години  у Округу је било укупно 58333 посета школске деце лекару, што
је за 6,5% мање у односу на број посета у претходној години. У укупном броју посета
око 67% су прве посете.  Остварено је  просечно  3,6 посета  на  захтев  (куратива)  по
школском детету током године, нешто мање у односу на претходну годину (3,8 посета
по детету). Свако друго школско дете посетило је лекара због превентивног прегледа. У
саветовалиштима  за  школску  децу  и  омладину  било  је  укупно  6585  посета  ради
систематских  прегледа  (за  1% мање у односу  на  2016.  годину)  и  2179 посета  ради
контролних прегледа (16% више). 

У  односу  на  укупан  број  лекара  у  служби  (лекари  специјалисти,  лекари  на
специјализацији и без специјализације),  остварено је  просечно 22 посета  на дан по
лекару (19 куративних и 3 превентивне). Међутим, обзиром да се 5 доктора налази на
специјализацији, не рачунајући исте, по лекару је било просечно 34 посете на дан. 
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Табела 46. Коришћење службе за здр. заштиту школске деце и омладине у  2017. год.

ДОМ ЗДРАВЉА- ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ Ада Кањижа Кикинда

Нови
Кнежевац

Сент
а

Чока ОКРУГ

Број деце  и омладине 7-18  
година (процена)

1860 2834 6504 1296 2551 1211 16256

Лекари 2 2 5 1 3 1 14
Виша и средња  стр.спрема 2 2 6 1 5 1 17
Број становника на 1 лекара 930 1417 1301 1296 850 1211 1161
Број сестара на 1 лекара 1,0 1,0 1,2 1,0 1,7 1,0 1,2
Посете код лекара-  укупно 
(куратива)

5900 11461 23721 4803 9802 2646 58333

Прве посете лекару (куратива) 4903 7097 14700 3566 7223 1432 38921
Поновне посете на прву 0,2 0,6 0,6 0,3 0,4 0,8 0,5
Посете лекару по 1 детету 3,2 4,0 3,6 3,7 3,8 2,2 3,6
Посете по 1 лекару на дан * 13,4 26,0 21,6 21,8 14,9 12,0 18,9

Посете ученика
саветовалишту

ради 
систематских
прегледа

837 1465 2060 1104 721 398 6585

ради 
контролних 
прегледа

669 516 796 20 20 158 2179

Превентивне посете лекару по 1 
детету

0,8 0,7 0,4 0,9 0,3 0,5 0,5

Укупне посете по  лекару на дан 
(куративне и превентивне)

16,8 30,6 24,2 26,9 16,0 14,6 21,8

    Извор: Извештај службе за здравствену заштиту школске деце и омладине
       * Израчунато на 220 радних дана у години

Служба за здравствену заштиту жена 

У 2017. години у Севернобанатском округу здравствена заштита се обезбеђивала
за 61539 жена старијих од 15 година (процена РЗС). 

Кадровска обезбеђеност

 Здравствену заштиту жена у домовима здравља Округа је пружало 10 лекара и
12 гинеколошко-акушерских сестара, као у претходној години. У укупном броју лекара
било је 7 специјалиста гинекологије и акушерства и 3 лекара на специјализацији (2 у
ДЗ Кикинда, 1 у ДЗ Ада).  

Посматрајући  укупан  број  лекара  у  служби  за  здравствену  заштиту  жена
(специјалисти и доктори на специјализацији), просечна обезбеђеност на нивоу Округа
је задовољавајућа (табела 47), јер на једног лекара има 6154 жена са 15 и више година
(Правилник: 1/6500). Међутим, у односу на број  специјалиста (7),  један тим изабраног
гинеколога обезбеђивао је здравствену заштиту за 8790 жена у Округу, што указује на
недовољну обезбеђеност. Најлошија обезбеђеност је у Сенти, где је запослен само један
специјалиста,  због чега  је  неопходно  ангажовати  специјалисте  из  друге  здравствене
установе у допунском раду. Обезбеђеност специјалистима је недовољна и у Кикинди (2
специјалиста,  2  на  специјализацији)  и  Ади  (у  табели  је  приказан  само  доктор  на
специјализацији,  док  специјалиста  гинекологије  и  акушерства  обавља  функцију
директора ДЗ Ада и овде није приказан). 
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Коришћење службе за здравствену заштиту жена 

 У 2017. години било је укупно 22043 посета жена у ординацији гинеколога, што
је за 8% мање него у претходној години. У укупном броју око 47% су прве посете. На
сваку прву посету остварена је једна поновна. 

По једној  жени у  Округу остварено  је  у  просеку  0,4 посета  годишње (свака
друга до трећа жена је била код гинеколога).  Просечно дневно оптерећење укупним
посетама лекару (специјалисти и доктори на специјализацији) у здравственој заштити
жена  је  18,6  посета  (прегледи  на  захтев  -  куратива,  превентивни-систематски
гинеколошки  и  контролни  прегледи,  посете  у  саветовалишту  за  труднице  и
саветовалишту  за  планирање  породице),  односно  26,5  посета  по  специјалисти
гинекологије и акушерства.

  
Табела 47. Коришћење службе за здравствену заштиту жена у 2017. години

ДОМ ЗДРАВЉА- ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ЖЕНА Ада Кањижа Кикинда

Нови
Кнежевац

Сента Чока** ОКРУГ

Број жена са 15 и више година 
(процена)

7285 10718 24531 4499 9908 4598 61539

Лекари 1 2 4 1 1 1 10
Виша и средња  стр.спрема 1 2 4 2 2 1 12
Број жена на 1 лекара 7285 5359 6133 4499 9908 4598 6154
Број сестара на 1 лекара 1 1 1,0 2 2 1 1,2
Посете код лекара-  укупно 2810 11587 4179 925 2542 0 22043
Прве посете лекару 1444 4077 2256 400 2231 0 10408
Поновне посете на прву 0,9 1,8 0,9 1,3 0,1 0 1,1
Посете лекару по 1 жени 0,4 1,1 0,2 0,2 0,3 0 0,4
Посете по 1 лекару на дан * 12,8 26,3 4,7 4,2 11,6 0 10,0
Посете ради систематских 
прегледа

1222 1203 2665 275 576 0 5941

Посете ради контролних 
прегледа

0 42 0 169 0 0 211

Посете ради превент. по 1 
лекару на дан*

5,6 2,8 3,0 2,0 2,6 0 2,8

Посете 
саветовалишту за 
труднице 

укупно 1143 2166 6753 146 1644 0 11852

прве 144 229 697 62 207 0 1339

Посете ради 
планирања породице

укупно 202 230 133 27 211 0 803
прве 78 161 133 27 100 0 499

Укупне посете по 1 лекару на 
дан*

24,4 34,6 15,6 7,0 22,6 0,0 18,6

Ординирана контрацептивна 
средства

202 230 133 27 146 0 738

     Извор: Извештај службе за здравствену заштиту жена
     * Израчунато на 220 радних дана у години
      **У ДЗ Чока Служба за здравствену заштиту жена није радила током 2017. године због недостатка
кадра (докторка је завшила специјализацију крајем те године). 

У саветовалишту за труднице било је укупно 11852 посета (за 4% више него  у
претходној години), док је у саветовалиштима за планирање породице било укупно 803
посета (за 30% мање).
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Стоматолошка  служба 

Обезбеђеност  здравственим  радницима  (стоматолошка  заштита  деце и
школске деце, стоматолошка заштита одраслих)

Стоматолошка здравствена заштита у Севернобанатском округу остваривала се
за 24367 деце, школске деце и омладине узраста од 0 до 18 година и за 114004 одраслих
становника (процена РЗС).  

Обезбеђеност кадровима

Стоматолошку здравствену заштиту у Округу у 2017. години  је пружало укупно
24  стоматолога  и  37  здравствених  радника  са  вишом/средњом  стручном  спремом
(зубних техничара и зубних асистената), запослених на неодређено време. У односу на
претходну  годину,  запослено  је  за  14%  мање  стоматолога  и  за  7,5%  мање  зубних
техничара и зубних асистената.  У  укупном броју стоматолога има 7 специјалиста (3
превентивне и дечије стоматологије, 3 специјалиста ортопедије вилица -ортодонције и
1 специјалиста стоматолошке протетике), 1 је на специјализацији из оралне хирургије,
а остали су доктори стоматологије без специјализације. Због одредби прописа у вези са
уговарањем стоматолошке здравствене заштите са Републичким фондом за здравствено
осигурање (норматив се утврђује у односу на број осигураних лица која имају право на
стоматолошке услуге из Закона о обавезном здравственом осигурању, а не на укупан
број становника), двоје специјалиста  раде као изабрани стоматолози (1 специјалиста
ортодонције у Кањижи и 1 специјалиста протетике у Ади).

Стоматолошку заштиту предшколске деце, школске деце и омладине је пружало
укупно 16 стоматолога  (укључујући  2 специјалиста  ортодонције  који  нису изабрани
стоматолози)  и  23  стоматолошких  сестара,  зубних  техничара  и  асистената,  а
стоматолошку заштиту одраслих 8 стоматолога и 14 стоматолошких сестара,  зубних
техничара и асистената (табеле 48 и 49).  

Просечна обезбеђеност предшколске и школске деце стоматолозима у Округу је
на  граници  задовољавајуће  -  на  једног  изабраног  стоматолога  долази  1523  деце
(Правилник: 1/1500), с тим да се искључује двоје специјалиста ортопедије вилица (у
Кикинди  и  Сенти),  који  нису  изабрани  стоматолози.  Један  специјалиста  ортодонт
обезбеђује  просечно  12183  деце  узраста  до 18  година  у  Округу,  што  је  недовољно
(Правилник: 1/8500 ). У ДЗ Кањижа је још један стоматолог завишио  специјализацију
из ортодонције, међутим он није уговорен са РФЗО као специјалиста, већ као изабрани
стоматолог.

У  стоматолошкој  заштити  одраслих,  на  једног  стоматолога  долази  просечно
14251 становника (укључујући специјалисту стоматолошке протетике у ДЗ Ада која
ради као изабрани стоматолог),  што  указује на недовољну обезбеђеност (Правилник:
1/10000). 

 У  стоматолошкој  заштити  деце  и  школске  деце  на  једног  стоматолога  има
просечно  1,4  стоматолошких  сестара/зубних  техничара,  а  у  стоматолошкој  заштити
одраслих 1,8 сестара/техничара, исто као у претходној години.

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 раздвојен у односу на категорије становника и
у  складу  са  нормативом,  ради  израчунавања  показатеља  рада  и  коришћења.  Због  тога  је  дошло  до
извесног одступања од норматива, али у сваком случају је обезбеђеност изабраним стоматолозима боља
код деце у односу на обезбеђеност код одраслог становништва. 
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 Коришћење стоматолошке службе

1. Стоматолошка заштита деце и школске деце

У 2017. години  на нивоу Округа је било укупно 51288 посета деце и школске
деце изабраном стоматологу, што је за 1% више у односу на број посета у претходној
години. Остварено је просечно 2,1 посета годишње по једном детету/ школском детету,
а по стоматологу је било просечно 14,6 посета на дан (табела 48), што је за 2,5 посете
по стоматологу више на дан, у односу на претходну годину.

У структури извршених радова код деце и школске деце било је укупно 9434
пломбирања зуба (са лечењем и без лечења), што је за 17% мање у односу на 2016.
годину. Извршено је 4760 вађења зуба, што је за 7,4% више у односу на број извађених
зуба у претходној години. Остварено је 1219 првих прегледа специјалисте ортодонта (за
48% више) и израђено 975 ортодонтских покретних апарата - протеза (за 32% више у
односу на претходну годину). Код деце и школске деце било је укупно 11191 услуга
лечења меког ткива, што је на нивоу остварења у претходној  години.

Табела 48. Коришћење стоматолошке службе-предшколска и школска деца, 2017 .год.

ДОМ ЗДРАВЉА- СТОМАТОЛОШКА
ЗАШТИТА ДЕЦЕ, ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ Ада Кањижа Кикинда

Нови
Кнежевац

Сента Чока ОКРУГ

Број становника 0 – 18 година 2783 4169 9759 1976 3928 1752 24367
Стоматолози (изабрани и два 
ортодонта) 1 2 7 2 3 1 16

Виша и средња  стр.спрема (стом. 
сестре и зубни техничари) 2 4 11 1 4 1 23

Број деце на 1 стоматолога 2783 2085 1394 988 1309 1752 1523
Број сестара-техничара на 1 
стоматолога 2,0 2,0 1,6 0,5 1,3 1,0 1,4

Посете код стоматолога-  укупно 3222 5486 22944 2798 13099 3739 51288
Посете стоматологу по 1 детету 1,2 1,3 2,4 1,4 3,3 2,1 2,1
Посете по 1 стоматологу на дан* 14,6 12,5 14,9 6,4 19,8 17,0 14,6

И
зв

рш
ен

и 
ра

до
ви

Пломбирани зуби (са лечењем 
и без лечења) 239 1860 3757 789 2234 555 9434

Извађени зуби 212 724 2665 100 732 327 4760
Ортодонција- првих прегледа 0 0 346 0 873 0 1219
Број ортодонтских покретних 
апарата 0 0 401 0 574 0 975

Лечење меких ткива 1725 3140 1917 28 2735 1646 11191
      Извор: Извештај службе за заштиту и лечење уста и зуба, Извршење плана рада (уговорени
       кадрови  у области стоматологије на број осигураника)
      * Израчунато на 220 радних дана у години

2. Стоматолошка заштита одраслих

У  стоматолошкој  заштити  одраслог  становништва  у  2017.  години  на  нивоу
Округа било је  укупно 23851 посета  изабраном стоматологу,  што је  за  10% више у
односу на број посета  у претходној години. Тек сваки пети одрасли становник посетио
је стоматолога једанпут у години. По једном стоматологу било је просечно 13,6 посета
на  дан  (табела  49),  што  је  за  2,6  посета  дневно  по  стоматологу  више у  односу  на
пртходну годину.
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На нивоу Округа одраслим пацијентима је урађено 6939 пломбирања зуба (са
лечењем и без лечења),  што је  за  1,5% мање него у претходној  години,  као и 5219
вађења  зуба,  односно  за  2%  више.  Укупно  је  израђено  434  покретних  протетских
апарата  (тоталне  и  парцијалне  протезе),  док  је  у  претходној  години  израђено  439.
Остварено је укупно 2560  услуга лечења меког ткива, као у претходној години.

Табела 49. Коришћење стоматолошке службе - одрасли,  2017. год.

ДОМ ЗДРАВЉА- СТОМАТОЛОШКА
ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ Ада Кањижа Кикинда

Нови
Кнежевац

Сента Чока ОКРУГ

Број становника са 19 и више година 13310 19823 45559 8485 18172 8655 114004
Стоматолози   (изабрани и 1 
спец.протетике) 1 1 3 1 1 1 8
Виша и средња  стр.спрема (стом. 
сестре и зубни техничари) 1 3 6 1 2 1

14
Бр. становника на 1 стоматолога 13310 19823 15186 8485 18172 8655 14251
Бр. стом.сестара на 1 стоматолога 1,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,8
Посете код стоматолога-  укупно 3432 3892 10264 799 3674 1790 23851
Посете стоматологу по 1 одраслом 
становнику 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,21

Посете по 1 стоматологу на дан* 16,7 8,1 15,6 3,6 16,7 8,1 13,6

И
зв

рш
ен

и 
ра

до
ви

Пломбирани зуби (са лечењем и 
без лечења) 614 1544 3091 415 1119 156 6939

Извађени зуби 718 1124 2615 114 410 238 5219
Покретне протезе-тоталне и 
парцијалне 34 188 212 0 0 0 434

Лечење меких ткива усне 
шупљине 111 559 1037 93 275 485 2560

    Извор: Извештај службе за заштиту и лечење уста и зуба, Извршење плана рада (уговорени кадрови
     у  области стоматологије на број осигураника)
   * Израчунато на 220 радних дана у години
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ЗАПОСЛЕНИ У БОЛНИЦАМА И КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ

Стационарну и специјалистичко-консултативну делатност на секундарном нивоу
здравствене заштите 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.  Kраткотрајној  хоспитализацији,  односно
збрињавању  акутних  обољења,  стања  и  повреда  намењено  је  550  постеља  (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 по Плану мреже (за пацијенте са упутом), у Бањи Кањижа постоји још
160 постеља за рехабилитацију пацијената без упута РФЗО (сопственим средствима). 

Обезбеђеност становништва болничким постељама

Стопа  обезбеђености  становништва  Севернобанатског  округа  постељним
капацитетом  за  остваривање  законом  утврђених  права  на  болничку  здравствену
заштиту,  износи  7,2  постељe  на  1000  становника  (у  односу  на  138371  становника
Севернобанатског округа у 2017. години).   Стопа је већа  у поређењу са просечном
стопом  обезбеђености постељама у Р.  Србији која  износи 5,2/1000 (Уредбa о Плану
мреже здравствених установа).  Боља обезбеђеност постељама у односу на просек за
Србију  је  последица  постојања  две  специјалне  болнице,  којима  гравитира  и
становништво изван Севернобанатског округа (углавном из региона АП Војводина). 

Стопа  обезбеђености  постељама  за  краткотрајну  хоспитализацију  на
секундарном нивоу у Округу је  4  на 1000 становника, а стандард  за Р. Србију је 3,3 на
1000 становника. 
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Број и структура запослених у секундарној здравственој заштити

 Крајем  2017.  године  у  стационарним  здравственим  установама
Севернобанатског округа у сталном радном односу је било укупно 1162 запослених,
што је за 15 (1,3%)  више у односу на број запослених на исти датум 2016. године
(табела 50). 

Табела 50. Запослени у болницама Севернобанатског округа (на дан 31. децембра)

Здравствена установа

У
 К

 У
 П

 Н
 О

Здравствени радници и здравств. сарадници
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пе
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за
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иј
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Општа болница Кикинда 517 407 94 10 18 62 0 1 3 46 267 110

Општа болница Сента 380 307 66 0 14 50 0 1 1 16 225 73

Стационар у ДЗ Н.Кнежевац* 7 7 2 0 1 1 0 0 0 0 5 0

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ и
СТАЦИОНАР -  УКУПНО 904 721 162 10 33 113 0 2 4 62 497 183

Специјална болница за 
психијатријске болести Нови 
Кнежевац

155 107 22 2 4 12 0 0 4 6 79 48

Специјална болница за 
рехабилитацију Бања Кањижа
(140 постеља)**

103 60 5 0 0 5 0 0 0 10 45 43

УКУПНО 1162 888 189 12 37 130 0 2 8 78 621 274

Извор: Извештај о организационој структури, кадровима и опремљености здравствених установа, на дан
31.12.2017. 
*Немедицински кадар из ДЗ Н.Кнежевац који обезбеђује и стационар и примарну здравствену заштиту
је приказан у табели бр. 40 (структура запослених у ПЗЗ).
**Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа,  осим постеља за продужену рехабилитацију
пацијената  са  упутом  РФЗО  (140  постеља  према  Плану  мреже),  има  и  постеље  за  лечење  и
рехабилитацију без упута, тј. сопственим средствима корисника. Укупан број запослених у Бањи Кањижа
у 2017. години (за 300 постеља)  је 177  (за 1% више него у 2016. години). У укупном броју запослених
на неодређено време ради: 10 лекара (8 специјалиста и 2 доктора медицине), 17 здравствених радника са
вишом и 45 са средњом стручном спремом, као и 105 немедицинских радника (у 2016. години било је 102
немедицинских).

У укупном броју запослених у болницама има 880 (75,7%) здравствених радника
свих  профила  и  стручне  спреме,   8  (0,7%)  здравствених  сарадника  (психолози,
социјални  радници,  биохемичари)  и  274  (23,6%)  немедицинских  радника
(административни, технички, помоћни), (графикон 30). У односу на 2016. годину број
здравствених радника и здравствених сарадника свих профила је већи за 28 (3,3%),  а
број немедицинских радника  је мањи за 13 (4,5%).
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Секундарну  здравствену  заштиту  у  2017.  години обезбеђивало  је  укупно  179
лекара (за 8 више  у односу на 2016. годину),  а  међу њима 130 специјалиста (73%
укупног  броја  лекара),  37  (21%)  лекара  на  специјализацији   и  12  лекара  опште
медицине. 

Напомена: Наведени подаци о кадровима су они које приказује рутинска здравствена
статистика  (кадар  у  сталном  радном  односу)  и  овом  приликом  они  нису  упоређени  са
подацима о уговореном броју запослених са РФЗО, на неодређено и/или одређено време. 

Графикон  30.  Структура  запослених  у  стационарним  установама  Севернобанатског
округа, 2017. године

Графикон  31.  Здравствени  радници  и  здр.сарадници  и  немедицински  радници  у
општим и специјалним болницама Севернобанатског округа, 2017. год.

Коришћење укупног постељног капацитета Севернобанатског округа

На  постељама  по Плану  мреже у  општим  и  специјалним  болницама  и
стационару  дома здравља у Севернобанатском округу (укупно 990) у 2017. години је
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исписано  укупно  17144  болесника  (за  око  1% више  у  односу  на  број  исписаних  у
претходној години) и остварено укупно 229750  дана хоспитализације (за 7,5% мање у
односу на претходну годину). Осим у стационару дома здравља Н.Кнежевац, број дана
лечења је мањи у свим болницама Округа у односу на остварени број дана у претходној
години. 

Коришћење општих болница и стационара у Севернобанатском округу
(краткотрајна хоспитализација)

За краткотрајну хоспитализацију, односно збрињавање акутних обољења, стања
и повреда у општим болницама у Кикинди и Сенти и Стационару у ДЗ Нови Кнежевац
расположиво је укупно 550 постеља (табела 51). У 2017. години је исписано укупно
14971 лица (за 0,4% мање у односу на 2016.) и остварено 101734 болесничких дана (за
скоро 7% мање). Просечна дужина хоспитализације износила је 6,8 дана (у претходној
години 7,3),  а  остварена просечна дневна заузетост постеља је  50,7% (у претходној
години  54,7%).  На  свакој  постељи  остварено  је  просечно  27  пријема  -  епизода
хоспитализације,  a jедна постеља је током године  била заузета  185 дана (за 15 дана
краће у односу на претходну годину).  Стопа хоспитализације износи око 108, док је у
претходној години била 107 на 1000 становника Округа. По једном лекару просечно је
исписано 96 пацијената годишње (у 2016. години 102). Просечна обезбеђеност постеља
је 28 лекара на 100 постеља (у претходној  години 27/100),  док је  број здравствених
радника  са  вишом/средњом  стручном  спремом  102  на  100  постеља  (у  претходној
години 98/100).

Табела 51. Коришћење стационарних установа Севернобанатског округа у 2017. год.
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ОБ Кикинда 90 62 313 3,5 280 7071 50266 51,1 7,1 49,2 25 79 23 32 112

ОБ Сента 64 50 241 3,8 240 7715 49233 55,8 6,4 56,2 32 121 32 27 100

Стационар ДЗ 
Н.Кнежевац*

2 1 5 2,5 30 185 2235 1,3 12,1 20,4 6 93 37 7 17

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
и СТАЦИОНАР -

УКУПНО
156 113 559 3,6 550 14971 101734 108,2 6,8 50,7 27 96 27 28 102

СБ за 
психијатријске 
болести 
Н.Кнежевац

18 12 85 4,7 300 702 95149 5,1 135,5 86,9 2 39 8 6 28

СБ за рехабилита-
цију Бања Кањижа
(140 постеља)**

5 5 55 11,0 140 1471 32867 10,6 22,3 64,3 11 294 27 4 39

УКУПНО 179 130 699 3,9 990 17144 229750 123,9 13,4 63,6 17 96 25 18 71

 
СБ  Бања Кањижа 
(300 постеља)** 10 8 75 7,5 300 4079 59748 29,5 14,6 54,6 14 408 54 3 25
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Извор: Извештај службе за болничко-стационарно лечење

* Приказан је укупан број лекара и здравствених радника са вишом/средњом стручном спремом (осим
оних  који  раде  у  стационарном  делу  болнице,  бројем  су  обухваћени  и  други  здравствени  радници
распоређени  у  специјалистичким  амбулантама,   заједничким  медицинским  службама  и  дневној
болници).  

Коришћење Опште болнице Кикинда 

Болничко-стационарна делатност

Општа  болница (ОБ)  Кикинда  располаже  са  укупно  280  постеља,  а  њихова
намена по гранама медицине је усклађена са стандардима из Уредбе о Плану мреже.
Укупан број запослених на неодређено време крајем 2017. години у ОБ Кикинда је 517
(табела 50), што је исти број као у претходној години. Структура запослених је следећа:
90  лекара  (62  специјалиста,  18  на  специјализацији  и  10  доктора  медицине),  1
фармацеут, 46 здравствених радника са вишом и 267 са средњом стручном спремом, 3
здравствена  сарадника  са  високом стручном спремом и 110 (21,3%) немедицинских
радника. У односу на претходну годину, у ОБ Кикинда има 9 немедицинских радника
мање.  Просечан  бројни  однос  лекара  и  здравствених  радника  са  вишом и  средњом
стручном спремом  је 1 : 3,5. 

Од укупно 90 лекара у ОБ Кикинда, укључујући и неонатологију, на одељењима
болнице распоређено је 47 (од тога 35 специјалиста и 12 лекара на специјализацијама)
и 179 здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом (табела 52), док су
остали здравствени радници и сарадници приказани у специјалистичким амбулантама,
службама заједничке медицинске делатности, дневној болници (табеле 53 и 54), као и
на пословима здравствене статистике, дијететике и планирања. Осим тога, у болничкој
апотеци запослени су 1 фармацеут специјалиста  и 3 фармацеутска техничара.

Табела 52. Коришћење Опште болнице Кикинда по одељењима, 2017. године*
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Општа хирургија** 6 5 29 44 9879 1486 6,6 61,5 34 248 51 14 66 4,8
Ортопедија са 
трауматолoгијом

1 1 6 13 2357 207 11,4 49,7 16 207 35 8 46 6,0

Урологија 1 1 7 9 2098 368 5,7 63,9 41 368 53 11 78 7,0
ОРЛ 2 2 6 8 898 305 2,9 30,8 38 153 51 25 75 3,0
Офталмологија 1 0 5 10 268 49 5,5 7,3 5 49 10 10 50 5,0
Гинекологија и акушерство 6 4 19 30 4114 821 5,0 37,6 27 137 43 20 63 3,2
Интерно** 6 3 25 53 10700 1499 7,1 55,3 28 250 60 11 47 4,2
Пулмологија 1 1 1 12 2635 235 11,2 60,2 20 235 235 8 8 1,0
Педијатрија 4 4 10 17 2149 646 3,3 34,6 38 162 65 24 59 2,5
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Неурологија 5 4 12 24 4802 506 9,5 54,8 21 101 42 21 50 2,4
Психијатрија** 2 1 11 16 2714 95 28,6 46,5 6 48 9 13 69 5,5
Инфективно 2 1 8 14 2625 330 8,0 51,4 24 165 41 14 57 4,0
Дерматовенерологија 1 0 4 6 1915 137 14,0 87,4 23 137 34 17 67 4,0
Продужено лечење и нега са 
палијативним збрињавањем

0 0 10 17 1646 123 13,4 26,5 7 0 12 0 59 0

Интензивно лечење 8 7 19 7 1466 264 5,6 57,4 38 33 14 114 271 2,4

УКУПНО 46 34 172 280 50266 7071 7,1 49,2 25 154 41 16 61 3,7

Неонатологија 1 1 7 15 2407 494 4,9 44,0 33 494 71 7 47 7,0

Извор: Извештај службе за болничко-стационарно лечење

* У табели 52 приказан је део кадра (лекари укупно, лекари специјалисти, медицинске сестре са вишом и
средњом с.с.) према специјалностима, односно по гранама медицине за које ОБ Кикинда има постеље.

Остатак  кадра  за  исте  и  друге  специјалности,  без  постеља (специјалистичке  амбуланте,  заједничка
медицинска делатност) приказан је у табелама 53. и 54

- У Служби за продужено лечење и негу са Јединицом за палијативно збрињавање приказан је само кадар
више/средње стручне спреме, обзиром да су лекари, који се делом радног времена распоређују у овој
служби, већ приказани по службама.

- Одсек неонатологије налази се у оквиру Службе за гинекологију и акушерство. Одсек је приказан изван
табеле са одељењима (испод), јер се неонатолошке постеље (15) не убрајају у постеље по Плану мреже
здравствених установа. 

**Укључен кадар из дневних болница

У  Општој  болници  Кикинда,  изузев  неонатологије  (постеље  нису  у  плану
мреже), у 2017. години исписано је 7071 лица (за 3% више у односу на 2016. годину) и
реализовано  50266  б.о.  дана  (за  4%  мање  у  односу  на  2016.).  Просечна  дужина
болничког лечења је краћа за 0,5 дана него у претходној години, док је просечна дневна
заузетост  постеља  49%,  односно  мања  у  односу  на  заузетост  у  претходној  години
(51%). Пропусна моћ (обрт) болничке постеље је око 25 болесника, а једна постеља је у
просеку коришћена 180 дана у години (у 2016. години 186 дана). У односу на укупан
број лекара (90) у ОБ Кикинда, по једном лекару је исписано просечно 78 пацијента
годишње (табела 51),  а у односу на број лекара  на одељењима,  154 пацијената (табела
52). У дневним болницама (интернистичка са онкологијом, хируршка, психијатријска)
лечено је 1298 лица (за 35% мање него у претходној години).

Табела 53. Коришћење Дневне болнице у ОБ Кикинда, 2017. године

ДНЕВНА БОЛНИЦА
Број 
постеља/места

Лекари
укупно*

Виша и
средња

с.спрема*

Број
исписани

х 

Број дана
лечења 

Онколошка*
15

- 5 1116 1591
Интернистичка – остало** - - 69 69

Хируршка** 10 - - 85 85
Психијатријска** 10 - - 28 1288

УКУПНО 35   1298 3034

      *Здравствени радници који пружају услуге у дневној болници укључени су у број здравствених
      радника у стационарном делу одељења у таб. 52 и у таб. 54.
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Специјалистичко-консултативна и заједничка медицинска делатност 

Специјалистичко-консултативну  и  заједничку  медицинску  делатност  у  ОБ
Кикинда (пријемно-тријажна служба, дијагностика,  терапија,  патологија,  дијализа....)
обезбеђује  43  лекара  (27  специјалиста)  и  124  здравствених  радника  са  вишом  и
средњом  стручном  спремом.  У  специјалистичким  ординацијама  и  кабинетима  је
остварено укупно 140500 посета лекару (за 2% мање него у претходној години), од тога
88968 (63%)  првих (таб. 54).

У 2017. години извршено је 12217 хемодијализа, што је за 2% мање у односу на
остварени број дијализа у претходној години (таб. 55).

Табела  54.  Коришћење  специјалистичко-консултативне  и  заједничке  медицинске
делатности у ОБ Кикинда, 2017. године

Амбуланте/кабинети Лекари
укупно

Лекари
специја-

листи

Виша и
средња

с.с.

Посете у
ординацији

лекара
-укупно

Прве
посете у
ординац.
лекара

Интернистичка 3 3 3 16966 11408
Пулмолошка* (1 специјалиста и 1 
мед. сестра приказани у таб. 52)

0 0 1 4119 4119

Педијатријска 1 0 1 4514 3811
Неуролошка 1 1 2 6310 4496
Психијатријска 1 1 1 1958 1074
Инфектолошка 1 1 1 1921 1203
Дерматовенеролошка 1 1 1 3785 2480
Физикална мед. и рехабил. 3 3 16 10876 5354
Хируршка 1 1 5 10820 7140
Ортопедска 1 1 1 7074 2997
Уролошка 1 1 1 5559 1291
Гинеколошка 1 1 2 3717 3717
ОРЛ 1 1 2 10429 5087
Очна 1 1 1 6793 4276
Анестезиолошка 1 1 1 2132 2037
РТГ (са мамографијом) 5 4 11 13419 10939
Ултразвучни кабинет 1 1 1 7075 5857
ЦТ кабинет 1 1 3 1309 1251
Хематолошка** 0 0 2 10237 1819
Трансфузија 1 1 9 2293 2293
Лабораторијска дијагностика*** 1 1 23 0 0
Онколошка 1 1 2 3477 602
Патологија 2 0 4 0 0
Пријемно-тријажна служба 10 0 14 5717 5717
Дијализа 3 1 16 0 0 

УКУПНО 43 27 124 140500 88968

         Извор: Извештај специјалистичких служби

 *Пнеумофтизиолошка  амбуланта  –  једини  специјалиста  пнеумофтизиолог  и  1  медицинска
сестра    су приказани на одељењу пулмологије (таб. 52)
**Хематолошка  амбуланта  -  специјалиста  трансфузиологије  је  субспецијалиста  хематолог,

приказан у реду Трансфузија (ради у обе амбуланте - хематолошкој и трансфузиолошкој).
***Клин.-биохем.  лабораторија  -  запослени  су  1  доктор  медицине  специјалиста  клиничке
биохемије и 1 здравствени сарадник - хемичар са  ВСС (није приказан у табели) .
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Табела 55. Коришћење Одсека за дијализу у Служби за интерне болести у  ОБ
Кикинда, 2017. године

ДИЈАЛИЗА  (26  места-
апарата за дијализу)

Број лица на хемодијализи - укупно 134

- од тога за хроничне пацијенте 91
Број хемодијализа - укупно 12217

- од тога за хроничне пацијенте 11983
                        Извор: Извештај о извршењу плана рада ОБ Кикинда, 2017

Коришћење Опште болнице Сента 

Болничко-стационарна делатност

Општа болница (ОБ) Сента располаже са 240 постеља, а број и намена постеља
према гранама медицине усклађени су са стандардима из Уредбе о Плану мреже. У
2017. години у Општој болници Сента је на неодређено време било 380 запослених
(табела  50),  што  је  за  19  (5%)  више  у  односу  на  број  запослених  у  2016.  години.
Структура  запослених  је  следећа:  64  лекара  (50  специјалиста  и  14  лекара  на
специјализацији), 1 фармацеут, 16 здравствених радника са вишом и 225 са средњом
стручном спремом (20 више него у претходној години), 1 здравствени сарадник и 73
(19,2%) немедицинских радника. Бројни однос лекара и медицинских сестара је 1 : 3,8. 

На одељењима болнице распоређено је укупно 32 лекара (23 специјалиста) и 145
здравствених  радника  са  вишом  и  средњом  спремом  (укључујући  неонатологију),
(табела  56).  Остали  лекари  и  здравствени  радници  са  вишом/средњом  стручном
спремом  распоређени  су  у  специјалистичким  амбулантама,  службама  заједничке
медицинске делатности (дијагностика, терапија и др.), приказаним у таб. 58, као и на
пословима здравствене статистике,  планирања и др. У болничкој апотеци запослени су
1 фармацеут  и 2 фармацеутска техничара.

Табела 56.  Коришћење Опште болнице Сента по одељењима, 2017. године*
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Општа хирургија** 6 5 29 43 7997 1358 5,9 51,0 32 226 47 14 67 4,8

Ортопедија са трауматол. 2 1 7 12 2253 292 7,7 51,4 24 146 42 17 58 3,5

Урологија 1 1 3 8 690 175 3,9 23,6 22 175 58 13 38 3,0
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ОРЛ 1 1 8 7 1270 451 2,8 49,7 64 451 56 14 114 8,0

Гинекологија и 
акушерство

7 4 23 30 6425 1243 5,2 58,7 41 178 54 23 77 3,3

Интерно** 6 3 29 60 15248 2511 6,1 69,6 42 419 87 10 48 4,8

Пулмологија 2 2 7 18 3381 298 11,3 51,5 17 149 43 11 39 3,5

Педијатрија 4 4 12 15 3438 736 4,7 62,8 49 184 61 27 80 3,0

Неурологија 2 1 6 16 1998 259 7,7 34,2 16 130 43 13 38 3,0

Психијатрија** 1 1 7 16 4313 299 14,4 73,9 19 299 43 6 44 7,0

Продужено лечење и 
нега

0 0 7 15 2220 93 23,9 40,5 6 0 13 0 47 0,0

УКУПНО 32 23 138 240 49233 7715 6,4 56,2 32 241 56 13 58 4,3

Неонатологија* 0 0 7 16 3907 776 5,0 66,9 49 0 111 0 44 0,0

   Извор: Извештај службе за болничко-стационарно лечење

*У табели 56 приказан је део кадра (лекари укупно, лекари специјалисти, медицинске сестре са вишом и
средњом с.с.)  према специјалностима,  односно по гранама медицине за које ОБ Сента има постеље.

Остатак  кадра  за  исте  и  друге  специјалности,  без  постеља (специјалистичке  амбуланте,  заједничка
медицинска делатност) приказан је у табелама 58  и 59.
**Укључен кадар из дневних болница.

У  2017.  години  у  ОБ  Сента болнички  је лечено укупно  7715  лица  (без
неонатологије), што је за око 3% мање у односу на број лечених у претходној години.
Остварено је 49233 б.о. дана, што је за 11,5% мање него  у претходној години. Просечна
дужина болничког лечења износи 6,4 дана (у 2016. години 7 дана), а просечна дневна
заузетост  постеља на нивоу болнице  је  56% (у 2016.  години 63,5%).  Пропусна моћ
болничке постеље износи 32 пријема, а једна постеља је у просеку коришћена 205 дана
у  години. У односу на укупан број лекара у ОБ Сента, по једном лекару просечно је
годишње исписано 120 пацијената (табела 51), а у односу на број лекара на одељењима
241 пацијената (табела 56). У онколошкој дневној болници лечено је 542 лица (за 23%
мање у односу на претходну годину).

Табела 57. Коришћење Дневне болнице у ОБ Сента, 2017. године

ДНЕВНА БОЛНИЦА
Број 
постеља/мест
а

Лекари
укупно*

Виша и
средња

с.спрема*

Број
исписани

х 

Број
дана

лечења 

Онколошка*
4

- - 542 542
Интернистичка – остало** - - 0 0

Хируршка** 4 - - 0 0
Психијатријска** 4 - - 0 0

*Кадар из дневних болница је укључен у приказани кадар у табелама 56 и  58.

Специјалистичко-консултативна и заједничка медицинска делатност 

Специјалистичко-консултативну и заједничку медицинску делатност у Општој
болници Сента обезбеђивало је 32 лекара (од тога 27 специјалиста) и 90 здравствених
радника  са  вишом  и  средњом  стручном  спремом  (табела  58).  У  амбулантама  и
кабинетима  је  остварено  укупно  91646  посета  лекару  (око  8%  мање  у  односу  на
претходну годину), од чега 58875 првих (64%).  

Табела  58.  Коришћење  специјалистичко-консултативне  и  заједничке  медицинске
делатности у ОБ Сента, 2017. године
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Амбуланте/кабинети Лекари
укупно

Лекари
специја-

листи

Виша и
средња

с.спрема

Посете у
ординацији

лекара
-укупно

Прве посете
у ординацији

лекара

Интернистичка 2 2 8 13955 8204
Пулмолошка 1 1 4 7277 7277
Педијатријска 1 1 1 3841 2755
Неуролошка 1 1 2 1595 1112
Психијатријска 1 1 1 3208 1397
Физикална мед. и рехабил. 1 1 7 2673 1752
Хируршка 2 1 3 7530 2674
Ортопедска 1 1 2 10206 3641
Уролошка 0 0 1 2884 483
Гинеколошка* 1 1 2 0 0
ОРЛ 2 2 2 9680 4598
Офталмолошка 1 1 3 5083 3540
Анестезиолошка* 5 5 7 0 0
РТГ са мамографијом 3 3 10 10797 10797
Ултразвучни кабинет 2 2 4 8491 8491
Трансфузија 2 2 8 1451 1451
Онколошка 1 1 3 2975 703
Дијализа 1 0 3 0 0
Клиничко-биохемијска 
лабораторија*

1 0 9 0 0

Микробиолошка лаб. 1 0 7 0 0
Патологија 2 1 3 0 0

УКУПНО 32 27 90 91646 58875

           Извор: Извештај специјалистичких служби

          *Анестезиолошка амбуланта, гинеколошка амбуланта – у извештајима није приказан број посета
            *Клиничко-биохемијска лабораторија – запослени су 1 здравствени сарадник ВСС-биохемичар
(није приказан у табели)  и 1 доктор медицине на специјализацији.  

У 2017. години извршено је 1505 хемодијализа, што је за 5% мање у односу на
остварени број дијализа у претходној години.

Табела 59. Коришћење Одсека за дијализу у Служби за интерне болести у  ОБ Сента,
2017. године

ДИЈАЛИЗА  (7  места-
апарата за дијализу)

Број лица на хемодијализи - укупно 19

- од тога за хроничне пацијенте 12

Број хемодијализа - укупно 1505

- од тога за хроничне пацијенте 1478
              Извор: Извештај о извршењу плана рада ОБ Сента, 2017

Порођаји у општим болницама у Кикинди и Сенти

У служби за  гинекологију  и  акушерство  у  ОБ Кикинда  и  ОБ Сента  у  2017.
години је обављено укупно 1264  порођаја из којих je рођенo 1278 новорођенчади. У
односу на претходну  годину, у 2017. години је било за 4,9% више порођаја и за 4,7%
више новорођене деце у Округу. 

У укупном броју извршених порођаја, свака пета породиља је са пребивалиштем
ван филијале РФЗО Севернобанатског округа.
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У Општој болници Кикинда обављено је 492 порођаја (за 3,1% више у односу на
2016. годину), а у Општој болници Сента 772 (за 6% више). Значајно већи број порођаја
у ОБ Сента у односу на ОБ Кикинда,  и поред сличних услова у погледу кадровске
обезбеђености и постељних капацитета у ове две болнице, последица је  физички мање
удаљености и фреквентнијег  коришћења ОБ Сента од стране корисница из околних
општина (табела 60), како са територије матичне, тако и из насеља суседних филијала
РФЗО  (Севернобачки,  Јужнобачки).  Осим  географских,   постоје  и  културолошки
разлози  за  гравитирање  сенћанској  болници  (мађарски  језик).  Од  укупно  1264
породиља, 1007 (око 80%) има пребивалиште у општинама Севернобанатског округа
(око 86% у ОБ Кикинда и око 75% породиља у ОБ Сента), (табела 60). 

Табела  60.  Порођаји  у  општим  болницама  Севернобанатског  округа  у  односу  на
пребивалишта мајке,  2017. године 

Општина пребивалишта мајке
Порођаји  у

ОБ Кикинда 
Порођаји у
ОБ Сента 

Укупно

О
пш

ти
не

С
ев

ер
но

ба
на

тс
ко

г
ок

ру
га

Ада 1 129 130
Кањижа 0 123 123
Сента 1 187 188
Чока 9 64 73
Кикинда 414 2 416
Н.Кнежевац 0 77 77

Ван Севернобанатског округа 67 190 257

УКУПНО ПОРОЂАЈА 492 772 1264

       Извор: База Пријава рођења

У односу на начин завршетка,  код 420 (33,2%) породиља порођај  је  завршен
царским резом (у  ОБ Кикинда  133 или 27% свих  порођаја,  а  у  ОБ Сента  287 или
37,2%),  а  две трећине су  спонтани порођаји.  Удео царског  реза  у порођајима у обе
болнице је исти као у претходној години. У укупном броју порођаја завршених царским
резом, извршено је 127 (30%) операција хитног царског реза и то у Кикинди 63 (47%
хитних у односу на све порођаје царским резом) и у Сенти 64 (22% царског реза). 
  

Коришћење Стационара Дома здравља Нови Кнежевац

Од  укупно  30  постеља  ванболничког  стационара,  25  је  намењено
интернистичкој  грани,  а  5  породилишту.  Породилиште  је  затворено  средином  2009.
године  због  недостатка  специјалисте  гинекологије  и  акушерства,  међутим,  према
важећем Плану мреже здравствених установа постеље још увек постоје.  Крајем 2017.
године  у Стационару  су  запослена  2 лекара  (1 специјалиста  интерне  медицине  и 1
лекар на специјализацији из интерне медицине) и 5 медицинских сестара-техничара. 
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Табела 61.  Коришћење Стационара у ДЗ Нови Кнежевац, 2017. године
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Интерно 2 1 5 25 2235 185 12,1 24,5 7 93 37 8 20 2,5

Порођајно* 0 0 0 5 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0

УКУПНО 2 1 5 30 2235 185 12,1 20,4 6 93 37 7 17 2,5

        Извор: Извештај службе за болничко-стационарно лечење

         *Порођајно одељење стационара постоји по Плану мреже, али није у функцији од 2009. године

У 2017. години на одељењу за интернистичке гране исписано је 185 болесника
(3% мање у односу на претходну годину) и остварено 2235 б.о. дана (за 14% више него
у претходној години). Просечна дужина лечења је око 12 дана и дужа је за скоро 2 дана
у  односу  на  дужину  лечења  у  претходној  години.  Просечна  дневна  заузетост
интернистичких постеља је око 25% (табела 61).

Коришћење Специјалне болнице  за психијатријске болести Нови Кнежевац

Специјална болница (СБ) за психијатријске болести  „Свети врачеви“   у Новом
Кнежевцу  располаже  са  300  постеља,  од  чега  280  постеља  за  дуготрајну
хоспитализацију на одељењу психијатрије и 20 постеља на одељењу неурологије. Осим
постеља по Плану мреже здравствених установа,  у болници функционише и  дневна
болница, капацитета 20 постеља-места.

Крајем  2017.  године  у  СБ  „Свети  врачеви“  је  у  сталном  радном  односу
запослено  155  радника  (за  2  мање  у  односу  на  претходну  годину),  a  структура
запослених је: 18 лекара (од тога 12 специјалиста, 4 на специјализацији и 2 доктора без
специјализације), 85 здравствених радника са вишом/средњом стручном спремом (укљ.
1 фармацеутски техничар), 4 здравствених сарадника ВСС (3 психолога и 1 социјални
радник)  и  48  (31%)  немедицинских  радника  (табела  50).  Бројни  однос  лекара  и
медицинских сестара је приближно 1 : 4,7. 
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Табела 62.  Коришћење СБ за психијатријске болести Нови Кнежевац, 2017. године
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Неурологија 2 1 12 20 5602 172 32,6 76,7 9 86 14 10 60 6,0

Психијатрија* 16 11 72 280 89547 530 169,0 87,6 2 33 7 6 26 4,5

УКУПНО 18 12 84 300 95149 702 135,5 86,9 2 39 8 6 28 4,7

Извор: Извештај службе за болничко-стационарно лечење

* Укључен  кадар дневне болнице, специјалистичке службе и Центра за ментално здравље

У  2017. години  исписано  је  702  болесника  (за  9%  више  у  односу  на  број
исписаних у претходној години) и остварено 95149 б.о. дана (за 9% мање). Просечна
дужина лечења је 135,5 дана и, у односу на дужину лечења у претходној години, краћа
је за 27 дана. На одељењу неурологије лечење је трајало просечно 32,6 дана и краће је
него у претходној години за 5,7 дана, док је на психијатрији  просечна дужина лечења
169 дана и у односу на 2016. годину краћа за 24 дана (табела 62).  Просечна дневна
заузетост постеља је 87%  (у 2016. години скоро 96%). Свака постеља је током године
била заузета 317 дана.

Табела 63. Коришћење Дневне болнице у СБ за псих. болести Н.Кнежевац, 2017. год.

ДНЕВНА
БОЛНИЦА*

Број места
Број епизода-
дана лечења

Број исписаних 
Просечна

дужина лечења
(дани)

Психијатрија 20 13125 63 208,3

*Кадар за дневну болницу је обухваћен  кадром приказаним на Одељењу психијатрије (таб. 62)

У  дневној  болници  је исписано  63  пацијената  (за  15%  више  у  односу  на
претходну  годину)  и  остварено  13125  дана  лечења  (за  53%  више),  са  просечном
дужином лечења од 208, што је за 52 дана дуже него у претходној години. Мањи број
пацијената у дневној болници од очекиваног може се објаснити разлозима материјалне
природе  (на  снази  је  законско  ограничење  рефундације  путних  трошкова  када  се
здравствена заштита користи на подручју матичне филијале). 

На  основу  извештаја  специјалистичко-консултативне  службе  у  СБ  „Свети
врачеви“,  у  2017.  години   у  овој  болници  је  извршено  укупно  6080  прегледа
специјалисте, од чега 1119 првих прегледа.  Код неуролога је амбулантно прегледано
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1552  лица,  а  код  психијатра  2651.  У  Центру  за  ментално  здравље  психијатар  је
прегледао још 1877 лица.

Коришћење Специјалне болнице  за рехабилитацију Бања Кањижа 

Специјална болница (СБ) за рехабилитацију Бања Кањижа према Плану мреже
располаже са 140 постеља за продужену стационарну рехабилитацију по упуту лекара
(на  терет  средстава  Републичког  фонда  за  здравствено  осигурање),  након  раног
рехабилитационог третмана у општим болницама или у амбулантним условима. Бања
Кањижа  има  још  160  постеља  за  рехабилитацију  лица  без  упута  РФЗО,  односно
сопственим средствима, те је укупни капацитет 300 постеља.   

Табела 64. Коришћење СБ за рехабилитацију Бања Кањижа, 2017. године
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за 140 постеља 5 5 55 140 32867 1471 22,3 64,3 11 294 27 4 39 11,0

за 300 постеља 10 8 62 300 59748 4079 14,6 54,6 14 408 66 3 21 6,2

               Извор: Извештај службе за болничко-стационарно лечење  и извештај о организационој 

структури  и запосленима

За  обезбеђивање  стационарне  рехабилитације  пацијената  са  упутом  РФЗО,  у
Бањи Кањижа је у 2017. години, као и у претходној, било 103 запослених, од чега 5
лекара специјалиста,  10 здравствених радника са вишом и 45 са средњом стручном
спремом и 43 (42%) немедицинских радника (табела 50). За обезбеђивање стационарне
рехабилитације  са  упутом и уз  лична средства,  односно  на  укупном броју  постеља
(300) и пружање  хотелских услуга, запослено је укупно 177 радника на неодређено
време (за 3 више него у претходној години),  од тога: 10 лекара (8 специјалиста и 2
доктора  медицине),  17  здравствених  радника  са  вишом и  45  са  средњом стручном
спремом,  као  и  105  (59%)  немедицинских  радника  (у  2016.  години  било  је  102
немедицинских).

Уз  упут  РФЗО  у  Бањи  Кањижа  је  у  2017.  години  на  стационарној
рехабилитацији  било 1471  пацијената  (за  16,6% више у  односу  на  број  лечених  у
претходној  години)  и  остварено  32867  б.о.  дана  (за  3%  мање).   Просечна  дужина
лечења је   22,3 дана (за 4,6 дана краћа у односу на 2016. годину),  док је  просечна
дневна заузетост постеља 64,3% (у 2016. години 66,5%). На укупним постељама (300)
исписано  је   4079 лица (за  1,7% више у  односу  на  претходну  годину)  и  остварено

78



укупно  59748 б.о. дана (за 4% мање). Просечна дужина лечења је 14,6 дана, а просечна
дневна заузетост укупних постеља је 54,6% (у 2016. години око 57%),  (табела 64). 
У специјалистичко-консултативној  служби извршено је  2745 посета  специјалисти,  а
исти број  пацијената је био  на амбулантној рехабилитацији. 

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  се  може  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. 

У 2017. години у Севернобанатском округу приватну праксу у активном статусу
обављали су:

 -  20  лекарских  ординација,  поликлиника  и  амбуланти  (4  поликлинике,  4
ординације  опште медицине,  4  гинеколошких,  3  интернистичке,  2  офталмолошке,  1
дерматовенеролошка,  1  неуропсихијатријска  ординација  и  1  амбуланта  за
рехабилитацију),

- 27 стоматолошких ординација,
-  3 клиничко- биохемијске и хематолошке лабораторије,
- најмање 5 лабораторија за зубну  технику (толико их је у Кикинди, за друге

општине нема података),
-  најмање  23  апотеке  (вероватно  и  већи  број,  поједине  апотеке  или  огранци

великих ланаца апотека не достављају извештаје Заводу за јавно здравље Кикинда).
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Напомена: Недостају прецизни подаци о броју и статусу (активан, привремено
неактиван) свих облика приватне праксе у Округу, обзиром да  нису сви ажурни на
сајту Агенције за привредне регистре или њихово претраживање није увек доступно. 
Велики број приватних апотека се у протеклим годинама пререгистровао због законске
регулативе,  при чему су се поново регистровале у привредним судовима (Суботица,
Зрењанин, …), тако да Завод за јавно здравље Кикинда не располаже информацијама о
њиховом статусу. Осим мањег броја приватних апотека у Округу, које Заводу уредно
достављају извештаје о промету и потрошњи лекова, већина апотека не извештава у
складу са важећим прописима.

На  основу  података  из  достављених  здравствено-статистичких  извештаја
приватне  праксе  за  2017.  годину,  у  лекарским  ординацијама  (општим  и
специјалистичким)   било  је  запослено  53 здравствених  радника,  од  чега  40  (76%)
доктора  медицине  и  доктора  медицине  специјалиста,  док  су  остали  здравствени
радници  са  вишоо/средњом  стручном  спремом.  Током  2017.  године  у  лекарским
ординацијама обављено је укупно 13.000 посета. 

У стоматолошким ординацијама запослено је 44 здравствених радника, од тога
35 (80%) доктора  стоматологије  и  доктора  стоматологије  специјалиста,  а  остали  су
стоматолошке сестре и зубни техничари. Остварено је укупно 22.963 посета.

 У  приватним  лабораторијама  је  запослено  2  фармацеута  и  4  лаборанта-
техничара, извршено је  укупно 50806 анализа. 

ЗАКЉУЧЦИ  И  ПРЕПОРУКЕ

Витално-демографски показатељи

 У Севернобанатском округу, на територији површине 2328 km2, према процени
Републичког  завода  за  статистику  за  2017.  годину,  живи  укупно  138371
становника; 

 Демографску слику Севернобанатског округа одликују висока просечна старост
становништва  и изразито негативан природни прираштај,  што као последицу
има континуирано опадање броја становника већ више од пола века;

 Са чак 19,9% особа старијих од 65 година, просечном старошћу од 43,6 година и
високим индексом старења од 1,49 у 2017. години, Севернобанатски округ се
налази у фази израженог демографског старења;

 У природном кретању становништва  запажа  се  низак  и  опадајући  наталитет,
висок морталитет и последично негативан природни прираштај;

 У периоду од 2002. до 2017. године стопа наталитета у  Округу  је опадала од
9,6‰ у 2002. години до 7,8‰ у 2011. години  када је била најнижа,  док у 2017.
години  она  износи  8,4‰.  Просечна  стопа  наталитета  за  посматрани
шеснаестогодишњи период је 8,6‰.  Током целог посматраног периода стопа
наталитета у Округу је  нижа у односу на просечну стопу у Војводини. У 2017.
години у Округу је рођено 1158 (живорођених)  беба; 

 Општа стопа фертилитета у Округу је ниска и опадајућа, у периоду од 2002. до
2017. године стопа је опала са 41‰ у 2002. години на 36‰ у 2011. години, док је
у 2017. години имала вредност око 40‰. У посматраном периоду 2002-2017.
године просечна општа стопа фертилитета износи 38,7‰; 
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 У периоду  2002-2017.  године  стопе  закључених  бракова у  Округу  имају
вредности од 4,3‰ (ова вредност је  у периоду од 2009. до 2012. године) до
5,6‰  (2004.  године),  са  просечном  вредношћу  од  4,9‰.  Стопе  разведених
бракова у Округу у истом периоду имају вредности од 1,2‰ (у 2010. и 2011.
години)  до  2,5‰  (у  2015.  години),  просечно  1,8‰.  У  2017.  години  стопа
склопљених бракова је 5,2‰, а стопа развода 2,2‰. На сваких 1000 склопљених
бракова у периоду од 16 година просечно је разведено око 360, односно чешће
него  сваки  трећи  брак,  али  је  у  2017.  години  било  428  развода  на  1000
склопљених бракова на нивоу Округа.  Стопе закључених бракова су испод, а
стопе разводених изнад просечних стопа за Војводину;  

 Општа стопа морталитета  је  висока, у периоду 2002-2017.  године се кретала
између 15,7‰ (у 2008. години) и 17,7‰ (у 2015. години), а шеснаестогодишња
просечна стопа је 16,7‰. У 2017. години општа стопа морталитета је 16,9‰.  У
поређењу  са  стопама  за  Војводину,  општа  стопа  морталитета  у  Округу  је
константно већих вредности. У 2017. години у Округу је умрло 2341 лица.

 Просечна старост умрлих у Округу у 2017. години је 73,1 године, при чему су
жене  (просечна  старост  умрлих  76,4  године)  старије  у  односу  на  умрле
мушкарце  (69,8  година).  Просечна  старост  умрлих  становника
Севернобанатског  округа  је  нижа  у  односу  на  просечну  старост  умрлих  у
Војводини и Србији, за оба пола.

 Депопулација  је  резултат  истовремено  присутних  ниских  стопа  наталитета  и
општег фертилитета, високих стопа општег морталитета, негативног природног
прираштаја и миграција;

 Стопа природног прираштаја у Севернобанатском округу је све неповољнија,  у
2002. години је износила -7,1‰, а у 2017. години  - 8,5‰. У 2017. години је било
1183 више умрлих лица у односу на број  рођених у Округу.  Просечна стопа
природног прираштаја у Округу у шеснаестогодишњем периоду је  -8,2‰;

 Витални индекс  у Округу је  у посматраном периоду опао са 57,7 на 49,5; 
 Као последица негативних демографских кретања,  у последњих пет година број

становника у Севернобанатском округу је мањи за 6301 (4,4%) становника, а у
последњих шеснаест година  је мањи за 27510 (16,6%) становника;

 У  структури  узрока  умирања  становништва  Севернобанатског  округа
доминирају хроничне болести, а у 2017. години најчешћи узроци смрти су били:
болести кардиоваскуларног система (49%), тумори (21,7%) и болести система за
дисање  (5,7%),  док  болести  жлезда  са  унутрашњим  лучењем  исхране  и
метаболизма имају удео 4,5%, а болести система за варење 3,7%.  У структури
малигних  болести  као  узрок  смрти  код  мушког  пола  водећи  су  карцином
бронха/плућа, колоректални карцином и карцином простате (тим редоследом), а
код  жена  карцином  дојке,  колоректални карцином и  карцином  бронха/плућа.
Најчешћи узрок  насилне  смрти  су  различити  акциденти  и  саобраћајни  удеси
(49%)  и  самоубиство  (43%).  Иначе  висока,  стопа  самоубистава  у
Севернобанатском округу у 2017. години је  ниже вредности (24/100.000),  као
што је нижих вредности и у претходне две године;

 Стопа смртности одојчади је опала са 11,3‰ у 2002. години на 6,9‰ колико
износи у 2017. години, с тим да је током шеснаестогодишњег периода најнижу
вредност имала у 2013. години (1‰).  У 2017. години стопа смртности одојчади
има већу вредност у Округу у односу на просечну стопу у Војводини (4,4‰), за
разлику од претходне три године када су вредности биле сличне (око 5,5%) у
Округу и у Војводини; 
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 Стопа перинаталног морталитета, као специфичан показатељ пренаталне и ране
неонаталне здравствене заштите у периоду од 2002. до 2017. године опала је са
13‰ на 7,7‰. У последње три године стопа има ниже вредности у односу на
просечне вредности перинаталне смртности за Војводину;

 У 2017. години у Севернобанатском округу није било смртног исхода код жена у
вези са трудноћом, порођајем или бабињама (у Војводини 1 смртни случај);

 Основни економски показатељи (просечна зарада, стопа запослености) у Округу
су у  читавом  посматраном  периоду  неповољнији  у  односу  на  просечне
показатеље за Војводину.

 

Обољевање становништва

 У ванболничком  морбидитету  мале  и  предшколске  деце  доминирају  болести
система за дисање, који су у структури морбидитета у 2017. години учествовали
са 40% и међу којима су најчешћа акутна запаљења ждрела и крајника и акутне
респраторне  инфекције  горњих  респираторних  путева.  На  другом  месту  по
учесталости  су  болести  средњег  ува  и  мастоидног  наставка  (8%),  a  затим
заразне  и  паразитарне  болести  (7%).  Група  симптоми,  знаци  и  патолошки
клинички и лабораторијски налази и болести коже и поткожног ткива учествују
свака са по 4% у укупном морбидитету деце предшколског узраста. Скоро 28%
деце користило је службу због разлога који припадају групи Фактори који утичу
на  здравствено  стање  и  контакт  са  здравственом  службом  (најчешће
превентивни прегледи);

 Код  школске деце најучесталије су болести система за дисање (34%), од којих
су  водеће  дијагнозе  акутно  запаљење  ждрела  и  крајника  и  друге  акутне
респираторне инфекције, затим заразне и паразитарне болести (9%), симптоми,
знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази (6,6%), повреде (4,8%) и
болести  система  за  варење (4,4%).  Свако  четврто  школско  дете  користило  је
службу због разлога који припадају групи Фактори који утичу на здр. стање и
контакт са здр. службом (здраве особе, превентивне услуге,  циљани прегледи,
опсервације).  Од  укупног  броја  регистрованих  ученика  основних  и  средњих
школа,  систематским  прегледима  је  обухваћено  око  90%.  На  систематским
прегледима најчешће установљени поремећаји  су: лоше телесно држање (сваки
седми  ученик),  деформитети  кичменог  стуба  (сваки  десети),  деформитети
стопала (сваки једанаести ученик);

 Одрасло становништво најчешће обољева од  болести система крвотока (19%),
система за дисање (13%), мишићно-коштаног система (9%), затим од стања из
групе симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази (6,7%),
болести  мокраћно-полног  система  (5,9%),  болести  жлезда  са  унутрашњим
лучењем, исхране и метаболизма (5,8%) и од душевних поремећаја и поремећаја
понашања  (5,7%).  Најчешће  дијагнозе  су  артеријска  хипертензија  и  акутно
запаљење ждрела и крајника.  Сваки осми становник користио је службу због
разлога  који  припадају  групи  Фактори  који  утичу  на  здравствено  стање  и
контакт са здравственом службом (превентивне услуге,  циљани прегледи и сл.).
У здравственој  заштити  запослених  (служба медицине  рада)  водеће групе  су
болести система за дисање (18,5%), болести система крвотока (18%), мишићно-
коштаног система (10%) и фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом (7%),

 У  здравственој  заштити  жена  66%  регистрованих  дијагноза  су  посете  због
превентивних прегледа и праћење трудноће (Фактори који утичу на здравствено
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стање и контакт са здравственом службом). У групи болести мокраћно-полног
система (удео у морбидитету 21,4%) најчешће су запаљења женских карличних
органа, а у групи  трудноћа, рађање и бабиње (7,7%) компликације трудноће и
порођаја.  

 У стоматолошкој заштити код предшколске и школске деце најчешћа дијагноза
је  каријес  зуба  (код  предшколске  60,5%,  код  школске  54,7% свих дијагноза),
затим поремећаји развоја и ницања зуба (8,2%, односно 11,6%) и болести пулпе
зуба  и  ткива  врха  зуба  (14,6%,  односно  9,6%).  Код  одраслих  становника
најчешћа  дијагноза  је  болест пулпе  и ткива врха зуба (39%) и зубни каријес
(35%);

 Искључујући  хоспитализације  због  порођаја,  дијализу  и  дневне  болнице,  у
морбидитету  болница  за  краткотрајну  хоспитализацију  (опште  болнице  у
Кикинди  и  Сенти  и  стационар  у  Н.  Кнежевцу)  најзаступљеније  су  болести
система крвотока (16,2%), болести система за варење (13,1%), тумори (10,8%) и
болести система за дисање (10,6%). Због трудноће, рађања или бабиња је било
око 11% хоспитализованих лица. Болести мокраћно-полног система и симптоми,
знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази су учествовале свака са
око 6%;

 Водећи  разлози  за  коришћење  дневних  болница  у  општим  болницама  су
дијализа и хемиотерапија малигних болести. 

 У  Специјалној  болници  за  психијатријске  болести  Нови  Кнежевац  76%
пацијената  је  на  хоспитализацији  због  душевних  болести  и  поремећаја
понашања  (најчешћи  су  схизофренија  и  хронични  алкохолизам),  а  остали  су
лечени због цереброваскуларних обољења (14%) и болести нервног система (око
9%);

 У Специјалној  болници за рехабилитацију  Бања Кањижа доминирају  болести
мишићно-коштаног система и везивног ткива (55%),  следе фактори који утичу
на здравствено стање и контакт са здравственом службом (24%), у оквиру којих
су  пацијенти  на  продуженој  стационарној  рехабилитацији  након  уградње
вештачког  зглоба  кука,  због  опоравка  након  оперативних  захвата,  лечења
прелома и других терапија. 

 У  болницама  за  краткотрајну  хоспитализацију  просечна  стопа  леталитета  у
2017.  години  износи  5,5%  (у  претходној  години  6,3%),  при  чему  је  стопа
леталитета у ОБ Кикинда већа (6,4%) од стопе у ОБ Сента (4,5%). У Стационару
ДЗ Нови Кнежевац стопа леталитета је 14,6%, а висока је због већег учешћа
болесника у терминалној фази болести. У СБ за психијатријске болести Нови
Кнежевац  стопа  леталитета  је  14,4%  (у  претходној  години  13,3%).  У  Бањи
Кањижа  није  било  смртног  исхода  током  стационарног  лечења  и
рехабилитације;

 Водећи узроци смрти у болницама за краткотрајну хоспитализацију су болести
срца и крвних судова и малигне болести (заједно чине више од 70% свих узрока
смрти),  док  у  СБ  за  психијатријске  болести  у  Н.  Кнежевцу  код  скоро  три
четвртине  умрлих  узрок  смрти  су  болести  срца  и  крвних  судова  и  душевне
болести. 

Кадровска обезбеђеност и коришћење здравствене службе

 Примарна  здравствена  заштита  је  доступна  свим  становницима
Севернобанатског округа, обзиром да свака од шест општина има дом здравља
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са  потребним  бројем  и  просторним  распоредом  здравствених  станица  и
амбуланти;

 Примарну здравствену заштиту у Округу у 2017. години је обезбеђивало укупно
606 запослених на неодређено време (за 10% мање него у претходној години), од
чега  474 (78%) здравствених  радника  и  здравствених  сарадника  и 132 (22%)
немедицинских радника;

 У апотекама у Кикинди и Сенти крајем 2017. године у сталном радном односу је
било  запослено  свега  22  радника,  што  је  за  66%  мање  у  односу  на  број
запослених у претходној години. Разлог је значајно осипање броја запослених у
Апотеци  Кикинда  (крајем  гдине  троје  запослених)  услед  финансијских
проблема, због чега је ова установа већи део  године била у стечају; 

 Обезбеђеност лекарима у здравственој заштити одраслих (општа медицина) на
нивоу Округа је  1  лекар на 2036 становника,  што је  мање од оне прописане
Правилником  (1/1600).  У  2017.  години  сваки  одрасли  становник  Округа
користио је службу опште медицине просечно 5 пута, а сваки изабрани лекар
имао  је  у  ординацији  просечно  45  посета  на  дан  (Правилник:  35  посета  у
ординацији и 1 кућна посета на дан). Број кућних посета је мањи за скоро 30%;

 У  специфичној  превентивној  здравственој  заштити  запослених  на  једног
специјалисту  медицине  рада  било  је  знатно  више  запослених  (1/8855)  у
поређењу са прописаним нормативом (1/3000). Као и претходних година, осим
због недовољног броја лекара, обезбеђеност специјалистима медицине рада на
нивоу  Округа  је  недовољна  и  због  опредељивања  неколицине  специјалиста
медицине рада за рад у тимовима изабраних лекара у служби опште медицине.
Тек  сваки  четврти  запослени  у  Округу  у  2017.  години  је  остварио  по  једну
посету специјалисти медицине рада. По једном специјалисти медицине рада је
било просечно  13  посета  на  дан,  што  је  двоструко  мање у  односу  на  мере
извршења (25);

 Обезбеђеност тимовима педијатара  у служби за здравствену заштиту деце до
шест година у Округу је  повољнија (1/737) од прописане (1/850), а бројни однос
лекара специјалиста и медицинских сестара је 1:1,4.  Свако дете  је посетило
свог  педијатра  на  захтев  (куратива)  просечно  7,4  пута  у  години,  а  из
превентивних  разлога  још  2,7  пута,  дакле  по  једном  детету  је  било  око  10
посета.  Један специјалиста  је  имао просечно 34 посете  на дан,  што је  изнад
прописане  мере  извршења  (30  на  дан).  Значајне  су  разлике  у  оптерећењу
педијатра  по  општинама,  а  највеће  је  у  Кикинди.  Недовољно  је  коришћење
саветовалишта за малу и предшколску децу;

 У  здравственој  заштити  школске  деце  и  омладине  обезбеђеност  лекарима  у
Округу  је  повољнија  (1/1161)  од  прописане  (1/1500),  а  бројни  однос  лекара
специјалиста и медицинских сестара је 1:1,2. Свако школско дете посетило је
лекара  просечно  око  4  пута  у  години  (3,8  куративних  и  0,5  превентивних).
Специјалиста или доктор медицине је имао просечно око 22 посете на дан, а не
рачунајући  докторе  на  специјализацији,  дневни  број  посета  по  лекару  је  34
(мера извршења: 30 посета на дан); 

 Обезбеђеност лекарима у служби за здравствену заштиту жена на нивоу Округа
(1/6154  жена  старијих  од  15 година)  одговара  прописаној  (1/6500),  међутим,
обзиром  да  су  3  доктора  на  специјализацији,  стварна  обезбеђеност
специјалистима гинекологије и акушерства је недовољна (1/8790). У просеку је
тек  свака  трећа  жена  у  Округу  посетила  свог  гинеколога,  што  указује  на
недовољно коришћење ове службе. Сваки лекар у служби је имао просечно око
19  посета  на  дан,  што  је  знатно  испод  прописаних  мера  извршења  за
специјалисту гинекологије и акушерства (30 посета), али када се изузму доктори
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на специјализацији,  оптерећеност је  већа (27 посета  по специјалистина дан).
Значајне су разлике у оптерећењу лекара по општинама (највеће је у Кањижи);

 У  стоматолошкој  заштити  деце  и  школске  деце  обезбеђеност  тимовима
изабраних стоматолога у Округу (1/1523) је на граници прописане (1/1500),  а
обезбеђеност  одраслог  становништва  је  неповољнија  (1/14251)  у  односу  на
прописану  (1/10000).  Обезбеђеност  деце  до  18  година  бројем  специјалиста
ортопедије  вилица у  Округу  није  довољна  (1/12183)  у  односу  на  Правилник
(1/8500).  Обезбеђеност  одраслих  бројем  специјалиста  протетике  на  нивоу
Округа  је  недовољна  (1/138371),  обзиром  да  је  норматив  1/100000  одраслих.
Свако дете узраста до 18 година посетило је  стоматолога просечно 2 пута током
године,  а  тек  сваки пети одрасли становник је  посетио  стоматолога  једанпут
годишње. Изабрани стоматолог је имао дневно скоро 15 посета на дан код деце и
школске деце (мера извршења је 12) и 14 посета код одраслих (мера је 15);

 Од укупно 990 постеља утврђених Планом мреже у пет стационарних установа
Округа,  550  је  намењено  краткотрајној  хоспитализацији,  300  дуготрајној
хоспитализацији  у  специјалној  болници  за  психијатријске  болести  и  140
постеља  је  намењено  специјалној  болници  за  рехабилитацију.  Стопа
обезбеђености  укупним  постељама  на  нивоу  Округа  независно  од  њихове
намене је већа (7,2/1000 становника) у односу на просечну стопу за Републику
Србију (5,2/1000) и то због постеља за дуготрајну хоспитализацију, које користе
и пацијенти из других округа, осим из матичног.  Такође, стопа обезбеђености
постељама  за  краткотрајну  хоспитализацију  акутно  оболелих и  повређених у
Округу  је  већа (4/1000)  у  односу  на  стандард  обезбеђености  постељама   за
секундарни ниво здравствене заштите у Србији  (3,3/1000);

 У стационарним установама Округа је у 2017. години  на неодређено време било
запослено укупно 1162 радника,  од тога  888 (76,4%) здравствених радника и
здравствених сарадника и 274 (23,6%) немедицинских радника;

 У 2017. години у болницама Округа, на постељама по Плану мреже, исписано је
укупно 17144 болесника  и остварено укупно 229750 дана лечења;

 У болницама за краткотрајну хоспитализацију исписано укупно 14971 лица  и
остварено 101734 дана лечења,  просечна дужина хоспитализације је 6,8 дана, а
просечна заузетост постеља 50,7%. Просечна стопа хоспитализације је 108 на
1000 становника Округа. На 100 постеља обезбеђено је просечно 28 лекара и
102  медицинских  сестара.  Исписано  је  у  просеку  96  болесника  годишње  по
лекару и 25 по  сестри;

 У општим болницама је обављено укупно 1264 порођаја (у ОБ Сента 772, у ОБ
Кикинда 492) и рођено 1278 беба. Трећина порођаја је завршена царским резом ;

 У Специјалној болници за психијатријске болести у Новом Кнежевцу просечна
дужина лечења је 135,5 дана, просечна заузетост постеља 87%, на 100 постеља
обезбеђено је 6 лекара и 28 медицинских сестара-техничара;

 У  Специјалној  болници  за  рехабилитацију  Бања  Кањижа  просечна  дужина
лечења лица са  упутом Републичког  фонда за  здравствено  осигурање је  22,3
дана, док је дужина хоспитализације свих лечених (са и без упута) 14,6 данa.
Просечна  заузетост  постеља  по  Плану  мреже  (140)  је  64%,  док  је  заузетост
укупног постељног капацитета (300) око 55%. На 100 постеља по Плану мреже
има 4 лекара и 39 сестара.

 Према  доступним  подацима  (статистички  извештаји  из  приватне  праксе,
достављени Заводу за јавно здравље Кикинда),   у оквиру приватне праксе на
територији Севернобанатског округа активно ради 20 лекарских ординација (4
опште медицине, 4 поликлинике, 11 специјалистичких ординација и 1 амбуланта
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за  рехабилитацију),  27  стоматолошких  ординација,  23  апотеке,  5  зубно-
техничких лабораторија и 3 хематолошко-биохемијске лабораторије.

 Крајем  2017.  године  у  приватним  лекарским  ординацијама  је  запослено  53
здравствених  радника,  од  чега  40  доктора  медицине/доктора  медицине
специјалиста. Током године обављено је укупно 13000 посета. У стоматолошким
ординацијама  запослено  је  44  здравствених  радника,  од  тога  35   доктора
стоматологије/доктора  стоматологије  специјалиста  и  остварено  је  укупно  око
23000  посета. У  приватним  лабораторијама  је  запослено  2  фармацеута  и  4
лаборанта-техничара, извршено је  укупно 51000 анализа. 

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.
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 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.

 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.
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	У здравственој заштити школске деце у Округу регистровано је укупно 47073 дијагноза, што је за 9% мање у односу на број дијагноза у претходној години.

