Завод за јавно здравље Зрењанин

Анализа рада ванболничких здравствених установа и коришћење примарне здравствене заштите у
Средњебанатском округу
у 2020. години

Примарна здравствена заштита се становништву Средњебанатског округа пружа у 5 домова
здравља. То су:
•
•
•
•
•

Дом здравља Житиште
Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
Дом здравља Нови Бечеј
Дом здравља Српска Црња
Дом здравља Сечањ

Фармацеутску делатност обављају апотеке у саставу домова здравља,осим у општинама Нови
Бечеј и Зрењанин, где су апотеке престале са радом.

ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У
2020. ГОДИНИ

ПРЕВЕНТИВНЕ УСЛУГЕ

•

•

•

•

У здравственој заштити деце предшколског узраста је превентивним прегледима постигнут
обухват од 72,9% код новорођенчета (5710 прегледа); 56,5% у другој (1765 извршених
прегледа), 40,5% у четвртој (643 прегледа) и 85,5% пред полазак у школу (1381 преглед).
Контролни прегледи извршени су са обухватом од 24,5% у трећој години (672 прегледа) и
19,3% у петој години (414 прегледа).
У здравственој заштити школске деце превентивни прегледи у 8, 10, 12. и 14. години су
реализовани са обухватом од 37% (2513 прегледа), а у 16. и 18. години са обухватом од
23,0% (826 прегледа). Обухват контролним прегледима је 12,7% и 3,5% (879 и 123
прегледа).
Превентивним прегледима у вези са планирањем породице обухваћено је 3,6% жена (1293
прегледа), а превентивним гинеколошким прегледима 4,8% (3709 прегледа) жена старијих
од 15 година. Скринингом ради раног откривања рака грлића материце обухваћено је
21,9% жена старости 25-64 година старости (3060 прегледа). Мамографских прегледа није
било (мамограф има Дом здравља Нови Бечеј, жене осталих општина преглед обављају у
Општој болници Зрењанин), а индивидуалним здравствено-васпитним радом (скрининг на
карцином дојке) обухваћено је 6,9% жена старости 50-69 година (561 услуга).
Превентивним прегледом труднице, до краја првог триместра трудноће, било је
обухваћено 87,2% трудница (1127 прегледа), а у другом и трећем триместру трудноће 112%
трудница (1448 преглед – 1,1 по трудници). Контролних прегледа трудница у другом и
трећем триместру извршено је 6459 – обухват од 125,0% - 5 прегледа по трудници. Током
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трудноће је извршен у просеку 1,6 у првом триметру и 1,2 ултразвучна прегледа по
трудници (3508 прегледа).
Превентивни прегледи oбухватили су 6,4% одраслог становништва старости 19-34 године
(395 прегледа) и 6,7% становника старијих од 35 година (3701 преглед).
Скринингом за рано откривање депресије било је обухваћено 1,7% (2435), за дијабетес
9,5% (2458), за кардиоваскуларни ризик 6,9% (1046), а за рано откривање рака дебелог
црева 8,2% циљане популације (2498 прегледа).
Поливалентна патронажна служба је у 2020. години извршила 6,2 посета новорођенчади
(обухват 124%, 8101 посета), 1,2 прве посете одојчади (обухват 115,7%, 1511 посета) и 0,8
поновних (обухват 75,5% - 986 посета), по једну посету малој деци у 2. и 4. години; обишла
је сваку другу трудницу (обухват 54,7% - 707 посете) и 15,6% одраслог становништва
старијег од 65 година (свака 5 особа – 5608 посете).
У стоматологији је извршено 279 превентивних прегледа одојчади (обухват 21,4%), 15030
стоматолошких прегледа и 1908 систематских прегледа.
У 2020. години извршено је:
o 11364 уклањања наслага,
o 1939 апликација флуорида,
o 3034 заливања фисура,
o 1838 апликација флуорида према процени
o 758 стоматолошких прегледа особа старости 20-26 година.

КУРАТИВНЕ УСЛУГЕ

•

У здравственој заштити предшколске деце пружено је 40818 куративних прегледа
(остварење плана 60,2%) и 6534 дијагностичко терапијских услуга (остварење плана 60,6%).

•

У развојном саветовалишту (има га само Дом здравља Зрењанин) је извршено 649 прегледа
лекара (извршење плана 46,3%), пружено 975 услуга психолога (извршење плана 62,9%) и
5512 услуга дефектолога (извршење 120,9%).

•

У здравственој заштити школске деце извршено је 48096 прегледа (извршење плана 61,2%)
и 7714 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 58,8%). У саветовалишту за
младе (има га само Дом здравља Зрењанин) пружено је 46 услуга психолога – извршење
плана рада од 65,7%.

•

У здравственој заштити жена обављено је 31357 прегледа (извршење плана 61,9%) и
пружено 11740 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 82,9%).

•

У здравственој заштити одраслих, обављенo је 682497 прегледa (извршење плана 90,4%) и
пружено је 292679 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 95,8%).

•

У служби за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање извршено је 2154 прегледа, што
представља извршење плана од 83,7% и пружено је 36953 дијагностичко терапијских услуга
(извршење плана 97,8%).
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У служби за хитну медицинску помоћ је обављено 29308 прегледа (извршење плана 86,4%)
и пружено 50638 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 79,5%). Извршење
санитетског превоза је 1290935 километара (извршење плана 96,3%).

•

У Средњебанатском округу је у 2020. години у лабораторијама извршено 750890 анализа
(извршење плана 72,8%).

•

У области рендген дијагностике ивршено је 10189 РТГ снимања (извршење плана 121,1%) и
3459 прегледа ултразвуком (извршење плана 72,5%). У 2019. години је урађено 4757
снимања у стоматологији (извршење плана 97,1%).

•

У специјалистичким службама у 2020. години пружено је:
• У области интернистичке заштите 4209 прегледа (извршење плана 75,2%)
дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 79,1%).
• У области пнеумофтизиологије, 1214 прегледа (извршење плана 67,4%)
дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 25,3%),

и 5064
и 46

• У области офталмологије 3139 прегледа (извршење плана 59,1%) и 3140 дијагностичко
терапијских услуга (извршење плана 68,7%).
• У области психијатрије 233 прегледа (извршење плана 96,8%) и 3548 дијагностичко
терапијских услуга (извршење плана 91,4%),
• У служби за здравствену заштиту зуба извршено је 17808 прегледа и услуга (извршење
Плана 75,9%).
•

У 2020. години су извршена 2844 спортска прегледа, што је извршење плана рада од
101,2%.

•

У 2021. години је у домовима здравља прегледано 27219 пацијената, извршено 30349
анализа и пружено 30609км санитетског превоза.

•

Од Цовид-19 је било оболело 245 здравствених радника.
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ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ
2016-2020. ГОДИНЕ
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Број превентивних прегледа, осим у здравственој заштити жена је мањи у 2020. години.
Број превентивних прегледа код свих категорија становништва показује тренд пораста.
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Код скрининг прегледа током посматраног периода постоји колебање у броју извршених и
негативан тренд кад је у питању скрининг на рак дојке, а позитиван тренд у осталим
случајевима.
У протеклог години је због епидeмиолошке ситуације мањи број извршених скрининг прегледа.
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У 2020. години је због епидемиолошке ситуације мањи број извршених куративних прегледа.
Број куративних прегледа у свим категоријама показује благо негативан тренд, сем код , где је
благо позитиван.
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У патронажној служби се евидентира пад броја посета у односу на претходну годину у свим
категоријама.
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Начелник центра за промоцију здравља,
анализу,планирање и организацију
здравствене заштите,
информатике и биостатистике у здравству

_________________
Др Јелена Мојсин

