
АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА 

ПОДРУЧЈУ ФИЛИЈАЛЕ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

 

Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица 

на здравствену заштиту у 2015.години, обухваћена је здравствена заштита која се 

остварује на свим нивоима здравствене делатности у здравственим установама на 

територији Топличког округа које су у државној својини.  

Резултати Анализе могу помоћи да се изврши корекција постојећих права 

осигураних лица на здравствену заштиту, прописивање адекватније и квалитетније 

здравствене заштите и постизање бољег здравља становништва, као и за процену 

потреба у здравственој заштити и приоритета за наредни период.  

Такође, треба напоменути да су извор податак за анализу оствареног обима и 

садржаја права осигураних лица на здравствену заштиту на примарном нивоу у 

2015.години Планске табеле домова здравља са територије Топличког округа. 

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из области 

обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015.годину, уређен је садржај 

и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања из Закона о 

здравственом осигурању (“Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005-исправка, 

88/2010, 57/2011, 110/2012 и 106/2015) за поједине врсте здравствених услуга и 

поједине врсте болести (члан 1. Правилника). 

Под садржајем здравствене заштите, према правилнику, подразумевају се 

поступци и методе превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације ради 

спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и дугих поремећаја 

здравља, а који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем (члан 2. 

Правилника). 

Под обимом здравствене заштите, у смислу овог правилника, подразумева се број 

и дужина трајања поступка и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и 

друге величине којима се може изразити обим појединих садржаја здравствене заштите 

(систематско пружање здравствених услуга у одређеном временском периоду и др.), а 

који чине садржај права из обавезног осигурања. 

Поред наведеног Правилника, као основ за планирање обима и садржаја права на 

здравствену заштиту за 2015.годину коришћени су: 

Предлог упутства за израду планова рада здравствених установа у Републици 

Србији за 2015.годину израђеног од стране Института за јавно здравље Србије “Др 

Милан Јовановић Батут” и 

Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са 

даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2015.годину. 

 

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Примарну здравствену заштиту у 2015.години на територији Топличког округа, 

који броји 90547 становника (према процени Републичког завода за статистику из 

2013.године чији су подаци коришћени за планирање здравствене заштите у домовима 

здравља Топличког округа), пружало је четири дома здравља (ДЗ Блаце, ДЗ Житорадја, 

ДЗ Куршумлија, ДЗ Прокупље). 

Реализација планираног обима и садржаја права осигураника на здравствену 

заштиту за 2015.год. у примарној здравственој заштити на територији Топличког 

округа приказана је кроз активности и послове: 



 Превентивне здравствене заштите (табеле од 1 до 6, односно 8 у 

прилогу), 

 Куративне здравствене заштите (табела 7 у прилогу). 

 

ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Здравствена заштита деце предшколског узраста 

 

Систематски (превентивни) прегледи одојчета: 

Правилником о садрзају и обиму права на здравствену заштиту из области 

обавезног здраственог осигурања и о пратиципацији за 2015.годину предвиђено је да се 

реализује по 6 прегледа за свако новорођенче/ одојче и то у 1, 2, 3, 5, 6 и 9 месецу 

живота са обухватом 95%, тако да је на територији Топличког округа за 761 одојче 

потребно реализовати 4566 систематских прегледа.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу Топличког 

округа износи 4,8 систематских прегледа, што је већи број прегледа по одојчету у 

односу на 2014.годину када је било 3,5 прегледа. 

 

Ултразвучни преглед кукова: 

Правилником је дефинисана једна услуга по осигураном лицу, тако да је на 

територији Топличког округа за 761 одојче потребно реализовати исто толико 

ултразвучних прегледа прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу Топличког 

округа износи 0,6 прегледа. 

 

Систематски (превентивни) прегледи малог и предшколског детета: 

Правилником је предвиђено два систематска прегледа у 2. и по један у 4. години 

живота и пред упис у школу (6 или 7 година) са обухватом деце од 95% за 2. и 4. 

годину, односно 98% пред полазак у школу. У другој години живота је потребно на 

Топличком округу реализовати 1354 прегледа, у четвртој 764 и пред упис у школу 794 

систематска прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за систематске прегледе у другој години живота 2,1 прегледа (у 2014.год. је 

било 0,85); у четвртој години обим услуга износи 0,86 прегледа (у 2014.год. 0,77); пред 

упис у школу на нивоу округа обим услуга је 0,97 (у 2014. год. 0,68 ). 

 

            Контролни прегледи у 3. и 5. години: 

Правилником су предвиђени контролни прегледи деце у 3. и 5. години живота са 

обухватом од 90%. На Топличком округу у трећој години живота потребно је 

реализовати 683 контролна прегледа и у петој 766 прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за контролне прегледе у трећој години живота 1,4 прегледа (у 2014. год. 0,77), у 

петој години обим услуга износи 0,6 прегледа (у 2014.год. 1,11). 

 

Превентивни офталмолошки прегледи малог и предшколског детета: 

Правилником је предвиђено 3 превентивна офталмолошка прегледа и то у 2. 

години (по упуту педијатра) и у 4. односно 6/7. години пред полазак у школу (са 

обухватом од 90%). На Топличком округу укупно је потрбно реализовати 687 прегледа 

у 4. и 714 за предшколце. 



Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за превентивне офталмолошке прегледе у другој години живота 0,12 прегледа; 

у четвртој години обим услуга износи 0,23 прегледа; пред упис у школу на нивоу 

округа обим услуга је 0,30 

 

Превентивни ОРЛ прегледи малог и предшколског детета: 

Правилником је предвиђено 2 превентивна ОРЛ прегледа и то у 4. години (по 

упуту педијатра) и у 6/7. години пред полазак у школу (са обухватом од 90%). На 

Топличком округу укупно је потрбно реализовати 714 прегледа за предшколску децу. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за превентивне ОРЛ прегледе у четвртој години обим услуга износи 0,01 

прегледа; пред упис у школу на нивоу округа обим услуга је 0,2. 

 

Превентивни преглед физијатра малог и предшколског детета: 

Правилником је предвиђено 2 превентивна прегледа физијатра и то у 4. години 

(по упуту педијатра) и у 6/7. години пред полазак у школу (са обухватом од 90%). На 

Топличком округу укупно је потрбно реализовати 714 прегледа за предшколску децу. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за превентивне прегледе физијатра у четвртој години обим услуга износи 0,1 

прегледа; пред упис у школу на нивоу округа обим услуга је 0,2 

 

Здравствена заштита деце школског узраста и студената 

 

           Систематски прегледи ученика и студената-укупно: 

Правилником је предвиђено да се реализују систематски прегледи једанпут у I, 

III, V i VII разреду основне школе, у I i III разреду средње школе, као и студената I и III 

године факултета са обухватом од 95%. На територији Топличког округа је потребно 

реализовати 3235 систематских прегледа за I, III, V i VII разреде основне школе, 1803  

прегледа за I и III разреде средње школе (студенти ове прегледе обављају у Заводу за 

здравствену заштиту студената). 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за систематске прегледе у I, III, V i VII разреду основне школе 0,99 прегледа (у 

2014.год. обим је био 0,94); за ученике I i III разреда средње школе на нивоу округа 

обим услуга је 0,54 прегледа, у претходној години је било 0,51 преглед. За децу од 15 

до навршених 18 година која не настављају школовање не поседујемо валидан податак.  

 

          Контролни прегледи ученика и студената-укупно: 

Правилником је предвиђено да се контролни прегледи ученика основне школе 

реализују у II, IВ и ВI и ВIII разреду основне школе, а контролни прегледи ученика 

средње школе у II и IВ разреду средње школе са обухватом од 30% и то само код 

ученика код којих су откривени поремећаји при превентивном систематском прегледу. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за контролне прегледе у II, IV, VI i VIII разреду основне школе 0,52 прегледа (у 

2014.год. је било 0,62 прегледа), а за контролне прегледе у II i IV разреду средње школе 

износи 0,15 прегледа. 

 

Офталмолошки преглед у 14. години: 

Правилником је предвиђен један офталмолошки преглед деце у 14. години (7. 

разред) са обухватом од 90%, што значи да је укупно потребно реализовати 820 

прегледа. 



Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи за офталмолошки преглед у четрнаестој години живота 0,30 прегледа. 

 

Здравствена заштита жена 

 

Прегледи ради планирања породице: 

Код прегледа ради планирања породице предвиђено је планирати  прве и поновне 

прегледе за жене које припадају животној доби од 15-49 година са обухватом од 

20%.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа 

износи 0,05 прегледа,у 2014.год. је било 0,15 прегледа. 

 

Прегледи трудница: 

Правилником је предвиђено да се први преглед са обухватом од 90% обави у 

првом триместру трудноће - 709 прегледа, потом 4 контролна прегледа у другом и 

трећем триместру трудноће са обухватом од 90% - 3152 прегледа и 4 ултразвучна 

прегледа са обухватом такође 90% - 3152 прегледа, с тим што први УЗ преглед треба 

урадити у 7. или 8. недељи трудноће, а остала 3 у другом и трећем триместру.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код првих прегледа 

трудница у првом триместру трудноће на нивоу округа је 0,83 прегледа (у 2014.год 

0,60 преглед); код контролних прегледа износи 7,88 прегледа (у претходној години је 

било 5,45) а код ултразвучних прегледа на нивоу округа обим услуга износи 3,6 

прегледа (у 2014.год- 5,95). 

Контролни преглед трудница са високоризичном трудноћом, према индикацијама 

и налогу гинеколога, остварен у обиму 19,4 (по трудници са високоризичном 

трудноћом) на Топличком округу.  

Прегледи жена после породјаја: 

Предвиђено је правилником да се прегледи породиља реализују једанпут након 6 

недеља и након 6 месеци са обухватом од 90%, тако да је на Топличком  округу 

потребно остварити по 676 првих, односно контролних прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код првих прегледа 

породиља на нивоу округа је 0,92 прегледа (0,76 прегледа у 2014.год.), а код 

контролних прегледа износи 0,21 прегледа (0,20 у 2014. год) . 

Превентивни гинеколошки  прегледи: 

Превентивне гинеколошке прегледе женама животне доби од 15 и више година 

реализовати са обухватом од 20%.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

превентивних гинеколошких прегледа жена је 0,06 прегледа што је више него у 

2014.год.-0,11 прегледа. 

 

Циљани прегледи на рано откривање рака грлића материце: 

Правилником је предвиђено да се релизују ови прегледи жена животне доби од 25 

до 64 година са обухватом од 25% и на Топличком округу треба их остварити 5650. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

циљаних прегледа на рано откривање рака грлића материце је 0,09 прегледа (у 

2014.год.-0,08 прегледа).  

 

 

 



Циљани прегледи на рано откривање рака дојке: 

Правилником је предвиђено да се реализују ови прегледи жена животне доби од 

50-69 година са обухватом од 30%. Установе Топличког округу треба остварити 4435 

прегледа, од тога реализовано је 265, што преставља 0,02 прегледа по осигураном лицу. 

 Мамографија, у оквиру скрининга на рак дојке, ради се једино у ДЗ Куршумлија 

и има остварење 64 од планираних 150 прегледа или 42,67%. 

 

Здравствена заштита одраслог становништва 

 

Систематски прегледи одраслих од 19 до 35 година 

Правилником је предвиђено да се систематски прегледи популације одраслих до 

35 година реализују са обухватом од 20% и на територији Топличког округа потребно 

је обавити 5329 ових прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

систематских прегледа одраслих до 35 година је 0,05 прегледа, а у претходној години 

када је било 0,10 прегледа. 

 

Систематски прегледи одраслих од 35 и више година 

Правилником је предвиђено да се систематске прегледе популацији одраслих од 

35 и више година реализују са обухватом од 20%, и на територији Топличког округа 

потребно је обавити 11098 ових прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

систематских прегледа одраслих од 35 и више година је 0,09 прегледа, у 2014.год када 

је било 0,16 прегледа. 

 

Циљани прегледи на рано откривање депресије 

Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације одраслих од 18 и 

више година старости реализују са обухватом од 8%, и на територији Топличког округа 

потребно је обавити 5827 ових прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

циљаних прегледа на рано откривање депресије одраслих од 18 и више година је 0,01 

преглед. 

 

Циљани прегледи на рано откривање дијабетеса типа 2 

Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације одраслих од 35 и 

више година старости реализују са обухватом од 20%, и на територији Топличког 

округа потребно је обавити 11098 ових прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

циљаних прегледа на рано откривање дијабетеса типа 2 одраслих од 35 и више година 

је 0,04 прегледа. 

 

Циљани прегледи на рано откривање кардиоваскуларног ризика 

Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације мушкараца од 35 

до 69 и жена од 45 до 69 година старости реализују са обухватом од 20%, и на 

територији Топличког округа потребно је обавити 7093 ових прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

циљаних прегледа на рано откривање кардиоваскуларног ризика одраслих (мушкараца 

од 35 до 69 и жена од 45 до 69 година) је 0,06 прегледа. 

 



Циљани прегледи на рано откривање карцинома дебелог црева  

Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације одраслих од 50 до 

74 године старости реализују са обухватом од 25%, и на територији Топличког округа 

потребно је обавити 5665 ових прегледа. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

циљаних прегледа на рано откривање карцинома дебелог црева одраслих од 50 до 74 

године је 0,02 прегледа, као и у 2014. години када је било исто толико прегледа. 

 

Поливалентна патронажна служба 

 

Посете бабињари и новородјенчету 

Правилником је предвиђено укупно по пет узастопних посета, и то по једну прву 

и по четири поновне посете са обухватом од 95%, тако да на територији Топличког 

округа  потребно је да се реализује 3567 патронажних посета породиљи и 

новорођенчету.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета породиљи и новорођенчету је 4,66 посета (у 2014.год- 5,01 посете). 

 

Посете одојчету  

Предвиђено је остварити укупно по две посете свим одојчадима, и то једну прву и 

једну поновну са обухватом од 90%, тако да је на Топличком округу потребно 

реализовати 1370  посета. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета одојчету је 1.87 посета (у 2014.год-1,40 посета). 

 

Посете малом и предшколском детету у 2. и 4. години живота 

Малом детету у другој и четвртој години живота је правилником предвиђено да се 

реализују посете као прве, са обухватом од 90% што на Топличком округу износи  609 

поссета у другој, односно 687 посета у четвртој години. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета малом детету у другој години живота је 0,69 (прошле године 1,25 

посета). Код патронажних посета малог детета у четвртој години живота на округу је 

реализовано 1,69 (у 2014. год. 1,06). 

 

Посетама старим особама преко 65 година живота 

Правилником је предвиђено да се оствари по једна патронажна посета старим 

лицима са 65 и више година  са обухватом од 30%, што на Топличком округу износи 

5675.  

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета старим особама преко 65 година је 0,39 посета у претходној 

години- 0,38 посете. 

 

Патронажне посете трудницама 

Правилником је предвиђено да се реализују прве патронажне посете свим 

трудницама са обухватом од 90% и то на Топличком округу износи 709 посета. 

Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета трудници је 0,65 (1,42 посета прошле године). 

Такође је предвиђено да се патронажне посете реализују у обиму од 100% за 

труднице са високоризичном трудноћом, што за Топлички округ износи 200 посета. 



Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

патронажних посета трудници са високоризичном трудноћом је 0,55. 

 

    Стоматолошка здравствена заштита 

 

 Како у извештајним табелама о фактурисаним услугама за 2015. годину постоје 

само подаци о броју прегледа без јасне систематизације по добним групама, могли смо 

само да изанализирамо број превентивних стоматолошких прегледа на укупном нивоу. 

 

 

Обухват обавезном имунизацијом 

 

Прва година (0-12месеци) 

 Правилником је предвиђена вакцинација БСГ вакцином новородјене деце (први 

месец) са обухватом од 100% одмах по рођењу тако да се реализација ове имунизације 

обавља у здравственим установама које имају породилиште, вакцином против 

хепатитиса Б такође у првом месецу рођења једна доза вакцине, а код одојчета (од 2. 

месеца до краја 1. године) ОПВ, ДТП и Хиб вакцинација у 3 дозе са обухватом од 100% 

а хепатитис Б (ХБ)-две дозе вакцине јер је прва дата у првом месецу живота. 

 Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

обавезне имунизације одојчета ДТП вакцином је 0,94. Код имунизације ОПВ обим 

услуга је на округу 0,98. Код вакцинације против хепатитиса Б обим остварених услуга 

је 1,52. Код имунизације против хемофилуса инфлуенце обим остварених услуга је 

0,98. 

Друга година (12-24 месеца) 

 У другој години живота правилником су предвиђене ОПВ и ДТП прве 

ревакцинације и ММР вакцинацију са обухватом од 100%. 

 Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

прве ревакцинације малог детета ДТП вакцином је 0,93, а код прве ревакцинације ОПВ 

вакцином обим услуга је на округу 0,93 .Кад је у питању вакцинација против малих 

богиња, заушака и црвенке (ММР) реализација обима услуга на округу је 0,99. 

Седма година 

 Правилником је предвиђена друга ревакцинација ОПВ и ДТ вакцином а прва  

ММР ревакцинацију са обухватом 100%. 

 Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

друге ревакцинације малог детета ДТ вакцином је 0,93 и ОПВ 0,92. Код прве 

ревакцинације ММР вакцином обим услуга је на округу 0,91.  

Дванаеста година живота  

 У дванаестој години живота правилником је предвиђена вакцинација хепатитис 

Б (ХБ) вакцином у 3 дозе за децу која нису до тада вакцинисана.  

 Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

вакцинације деце од 12.година која још нису вакцинисана је 0,88.  

Четрнаеста година живота 

 Правилником је предвиђена трећа ОПВ и ДТ ревакцинацију једном дозом са 

обухватом од 100%. 

 Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу округа код 

треће ревакцинације четрнаестогодишњака ДТ вакцином је 0,98 и ОПВ вакцином 1,0. 

 

 

 



ОБАВЕЗНА ИМУНИЗАЦИЈА, ИМУНОПРОФИЛАКСА, 

ХЕМИОПРОФИЛАКСА 

 

Имунизација по експозицији 

У прошлој години (2015) од планираних 960 ХТIГ вакцина (хумани тетанусни 

имуноглобулин) дато је 725 што представља 75,52% од плана.  

 

Имунизација по клиничким и епидемиолошким индикацијама 

Код ове активности приказано је давање вакцине против грипа и на Топличком 

округу у 2015. години дато 2453 дозе ове вакцине од планираних 2600 доза (94,35%); 

као и давање вакцина против обољења изазваних Хиб где је од планираних 397 дато 

744 вакцине што је 187,4%. 

 

 

ПРЕГЛЕДИ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ ПОВРЕДА, ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

ДОМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ 

 

Здравствена заштита деце предшколског узраста 

 

На територији Топличког округа у служби за здравствену заштиту деце 

предшколског узраста је реализовано 55304 посета (у прошлој години 61498). Проценат 

реализације куративних прегледа је 105,29 % у односу на планиран број прегледа. 

Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 98,65% (33119 од планираних 

33571). 

 

Развојно саветовалиште (у ДЗ Прокупље) 

 

 На територији Топличког округа реализовано је 150 прегледа лекара (прошле 

године 100), а планирано је 70 прегледа (214,29%); рад психолога има остварење 0,86% 

(урађених 3. тестова психичких функција од планираних 350). Кад су у питању 

дијагностичке услуге дефектолога остварено је 110,51%- 4807 услуга од планираних 

4350 (прошле године 4512 од планираних 4611-97,85%). Рад социјалног радника није 

приказан. 

 

Здравствена заштита деце школског узраста и студената 

 

У овој служби су за 2015.годину реализоване 52553 посете (предходне 56836 са 

реализацијом од 108,06%) 99,56% у односу на планирано (52594). Први прегледи су 

реализовани са 100,0% (36910). Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 

91,71% (19847 од планираних 21641). 

 

Здравствена заштита жена 

 

На територији Топличког округа у служби за здравствену заштиту жена у 2015. 

години су реализована укупно 13363 куративна прегледа (предходне 13516- 92,75%) са 

процентом реализације од 89,81% у односу на планиран број прегледа (14879). Први 

прегледи су реализовани са 84,42% (6239 од планираних 7390). Дијагностичко- 

терапијске услуге имају реализацију 78,38% (19847 од планираних 21641). 

 

 



Здравствена заштита одраслог становништва 

 

У Служби за здравствену заштиту одраслих реализовано је 440208 (предходне 

426206- 103,66%) куративних прегледа, што представља 104,24% у односу на План 

(422285). Први прегледи су реализовани са 104,86% (138271 од планираних 131865). 

Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 96,78% (212674 од планираних 

219745). 

 

Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање 

 

На територији Топличког округа укупан број прегледа лекара је реализован са 

107,58%, 8657 од планираних 8047 (предходне 86,74%); број првих прегледа има 

реализацију од 121,13%. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 96,78% 

(212674 од планираних 219745). 

 

Хитна медицинска помоћ 

 

Услуге ове службе имају реализацију од 92,50% на укупном нивоу за Топлички 

округ (124746 од планираних 134867). Код реализације лекарског прегледа на терену 

имамо оставарење од 97,11% (11383 од планираних 11722), код броја првих прегледа 

деце ради лечења 86,29% (2347 од планираних 2720), односно код одраслих 91,87% 

(29838 од 32480).  

Укупни санитетски превоз је реализован са 123,28% (627470 од планираних 

509000 км) . 

 

Лабораторијска дијагностика  

 

На укупном нивоу за Топлички округ реализовано је: 68623 заједничких општих 

лабораторијских услуга са рализацијом 117,10% планираног; 84074 општих 

хематолошких анализе крви (проценат реализације 103,48%), 10824 хематолошких 

анализа коагулације у крви- плазми (проценат реализације 115,70%), 3477 

биохемијских анализа у крви (проценат реализације 157,97%), 256123 биохемијских 

анализа у серуму (проценат реализације 110,75%), анализе урина 160745 (проценат 

реализације 103,97%) , анализе столице 444 (104,47%). Број осигураника који су 

користили ослуге ове службе је 25742, што је 101,75% планираних (25300). 

 

Рендген и ултразвучна дијагностика 

 

Код рендген дијагностике планирана је реализација 12890 услуга а реализовано је 

9853 (прошле 15578) што је 76,44% планираних. Скрининг за рано откривање рака 

дојке (мамографија) се једино ради у ДЗ Куршумлија, где имамо одговарајућу опрему 

и едуковани кадар, са реализацијом од 42,67% (64 од планираних 150). Број 

осигураника који су користили ослуге ове службе је 7496, што је 121,89% планираних 

(87,75) Код ултразвучне дијагностике планирана је реализација 8580 услуга а 

реализоване су 8960 (предходне године 8090) што је 104,43% планираног. 

 

Iнтерна медицина  

 

На нивоу Топличког округа у 2015. години остварен је 15854 (предходне 17702) 

интернистичких прегледа што представља 98,93% од планираног (16025). Првих 



прегледа је било 9400 (предходне 9264) и то је 106,52% у односу на план. 

Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 106,10% (15596 од планираних 

14700). 

 

Пнеумофтизиолошка заштита 

 

Број куративних прегледа лекара ове делатности је 5366 (предходне 5722) у 2015. 

години, што је 103,19% од плана. Првих прегледа је 3156 (предходне 3467) и то 

представља 95,64 % од плана. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 

143,36% (3118 од планираних 2175). 

 

Офталмологија   

 

Куративни прегледи: први прегледи су реализовани са 100,51% (6771 од 6730) а 

поновни 101,29 % (4001 од 3950). Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 

142,74% (11632 од планираних 8149). 

 

Физикална медицина и рехабилитација  

 

Укупно је урађено (једино ДЗ Куршумлија има ову службу) 3325 (предходне 

3315) куративних прегледа, а то је 103,09% од планираних 3200 прегледа. Први 

прегледи су реализовани са 110,64 %. Терапијске услуге имају реализацију 105,88% 

(32525 од планираних 30720). 

 

Заштита менталног здравља 

 

Заштита менталног здравља односно услуге из домена психијатрије, у Топличком 

округу, пружају се искључиво на секундарном нивоу здравствене заштите. 

 

Оториноларингологија  

 

Укупно је урађено 6541 куративни прегледа (ДЗ Куршумлија- предходне- 4837), а 

то је 121,13% од планираних 5400 прегледа. Први прегледи су реализовани са 134,20%. 

Оваква реализација је због чињенице да ОРЛ услуге користе осигураници из других 

општина округа. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 172,56% (2528 од 

планираних 1465). 

 

Дерматовенерологија  

 

Укупно је урађено (ДЗ Куршумлија- предходне- 4776), 4556 куративних прегледа, 

а то је 97,98% од планираних 4650 прегледа. Први прегледи су реализовани са 103,96 

%. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 97,13% (1423 од планираних 

1465). 

 

Стоматолошка служба  
 

У стоматолошкој служби домова здравља Топличког округа терапијске услуге 

имају реализацију су са 83,69% (64122 услуге- предходне 74556) у односу на планиран 

број услуга 76615. 

 



ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПIТНА ДЕЛАТНОСТ ПО СЛУЖБАМА 

ДОМОВА ЗДРАВЉА ТОПЛIЧКОГ ОКРУГА У 2015. 

 

 

 

 Здравствена заштита деце предшколског узраста, развојно саветовалиште, 

здравствена заштита деце школског узраста и саветовалиште за младе 

 

 Активности ових служби у оквиру здравствено-васпитног рада остварене су са 

250,70% од плана (40706 од планираних 16237). Iндивидуални здравствено-васпитни 

рад има остварење од 258,67%, а групни 174,98% у односу на планирано. 

 

 Здравствена заштита жена 

 

 На нивоу округа укупно је остварено 59,50% планираних здравствено-васпитних 

активности у Служби за здравствену заштиту жена (3031 од планираних 5094). 

Iндивидуални здравствено-васпитни рад има остварења 56,18%, а групни здравствено-

васпитни рад 83,33%. 

 

 Здравствена заштита  одраслог становништва 

 

 Служба за здравствену заштиту одраслог становништва остварила је 117,55% 

активности здравственог васпитања (3031 од планираних 5094). Од тога индивидуални 

здравствено-васпитни рад има 122,91% остварења, а групни 91,48%. 

 

 Поливалентна патронажна служба 

 

 У оквиру Поливалентне патронаже остварено је 115,94% здравствено-васпитног 

рада у односу на План (6887 од планираних 5940). Кроз индивидуални рад остварено је 

105,91%, а кроз групне активности (предавања и радионице) 134,98% Плана. 

 

Специјалистичке службе 

 

 На окружном нивоу специјалистичка служба је кроз групни здравствено-

васпитни рад остварила 132,29% Плана (127 од планираних 96). 

 

 Стоматолошка служба 

 

 Стоматолошка служба је кроз здравствено-васпитни рад у оквиру 

индивидуалних активности остварила 92,08% Плана (13085 од планираних 142010). 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Према подацима из фактурисане реализације за област примарне здравствене 

заштите, у 2015.години, у домовима здравља Топличког округа реализовано је укупно 

740295 посета код лекара (661385 куративних и 78910 превентивних) што представља 

8,2 посете лекару по становнику (предходне године 7,3- ово је условљено мањом 

проценом становника овог округа у односу на предходни период). 



У области здравствене заштите деце предшколског узраста реализована је 12,1 

посета по детету (укупно 64651- предходне године 61498). Број куративних посета по 

детету је 10,3 (55304- предходне 52594) и 1,7 посета су биле превентивног карактера 

(9347- предходне 6546). 

У области здравствене заштите деце школског узраста реализована је 4,6 посета 

по детету (укупно 59717- предходне године 59140). Број куративних посета по детету је 

4,1 (52553- предходне 52594) и 0,6 посета су биле превентивног карактера (7164- 

предходне 6546). 

У служби за здравствену заштиту жена реализовано су 13363 кутативна 

прегледа- по жени 0,4 (у предходној години-0,36); превентивних прегледа је било 

17838- 0,5 прегледа по жени (предходне 0,12); треба напоменути да се у делу који прати 

превентивне прегледе налазе и прегледи трудница. 

У здравственој заштити одраслог становништва реализоване су 6,2 посета 

куративног карактера по одраслом становнику (предходне 9,01), а при томе је имамо 

свега 0,20 превентивних прегледа по одраслом становнику (предходне 0,4).  

На окружном нивоу 1,6% становника је имало посету лекара из службе кућног 

лечења и неге; у посматраном периоду имамо 8,3 услуге хитне медицинске помоћи по 

становнику Топличког округа.  

Сваки четврти становник је обухваћен посетом сестре запослене у поливалентној 

патронажној служби. 

Када посматрамо укупне дијагностичке услуге служби за лабораторијску, 

рендген и ултразвучну дијагностику у 2014.години остварено је 604305 (предходне 

516467) истих што представља 6,7 дијагностичких услуга по становнику (предходне 

5,6).  

За специјалистичко-консултативне службе треба поново нагласити да су оне 

уназад осам година (са изузетцима у ДЗ Курумлија, односно интернистичке делатности 

у ДЗ Блаце и Житорађа) премештене на секундарни ниво здравствене заштите- у Општу 

болницу Прокупље, повећана реализација ове службе (првенствено у ДЗ Куршумлија) у 

односу на планирано, произилази из чињенице да осигураници из других општина 

(Блаце) користе услуге ДЗ Куршумлија. 

Иначе, на Топличком округу је реализоване су 36082 (предходне 37302)  

физиотерапеутске услуге што значи да је сваки становник Топличког округа имао 0,40 

услуге (поменути број услуга је без општина Прокупље и Житорађа где је поменута 

делатност на секундарном нивоу здравствене заштите-у Општој болници Прокупље). 

У области стоматолошке здравствене заштите реализовано је 78519 

стоматолошких услуга (предходне 74556) што укупно чини 0,87 стоматолошке услуге 

по становнику. 

Сагледавајући област примарне здравствене заштите на територији Топличког 

округа за 2015. годину, и даље имамо куративу као доминантну орјентацију; 

превентивне услуге бележе пораст у свим службама осим у здравственој заштити 

одраслих где имамо тренд опадања, што на укупном нивоу доминантно утиче на однос 

ове две групације. 
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Предлог мера: 

 

Уназад неколико година је веома низак ниво остварења саветовалишта (развојног 

и за младе) и Превентивног центра ДЗ Прокупље који су пројектовани да свој рад 

дефинишу на нивоу округа. У наредном периоду дефинисане модалитете активног 

учешћа радника поменутих организационих јединица у свакодневном раду, уз 

неопходну едукацију истих, пратити до достизања обима и садржаја планираних 

активности; уз адекватну координацију са осталим домовима здравља округа. 

У Програм организованог Скрининга за рано откривање рака дојке (мамографија) 

од 2015. ушао је и ДЗ Прокупље заједно са ОБ Прокупље јер имају заједничку службу 

радиологије; како се овај скрининг (опортуни) једино ради у ДЗ Куршумлија, где имамо 

одговарајућу опрему и едуковани кадар, оправдано је размотрити увођење и овог дома 

здравља у организовани скрининг. 
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