[ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН]

КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2012. ГОДИНИ
У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ
Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну и стационарну здравствену делатност за становништво Средњебанатског
округа, за лица свих узраста, оболелих од разних врста болести и повреда.
Према Уредби о Плану мреже здравствених установа ова установа располаже са
600 постеља – 567 стандардне неге, 30 постеља II и 3 постеље III нивоа интензивне неге.
Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин – пружа
услуге из домена плућних болести:
o диспанзерско-специјалистичке услуге становништву општине Зрењанин
o стационарне за становништво Средњобанатског округа.
Специјална болница свој рад обавља у Диспанзеру за плућне болести и болничким
одељењима у Зрењанину и Јаши Томић.
Према Уредби о Плану мреже здравствених установа ова установа располаже са
160 постеља – 100 у Зрењанину и 60 у Јаши Томић i to 40 за акутне болести и 120 за
продужено лечење.
Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда"
Меленци - својом делатношћу (амбулантне и стационарне услуге) покрива потребе
становништва Средњебанатског округа, а делом капацитета потребе становништва целе
републике Србије за специјализованом заштитом у области физикалне медицине и
рехабилитације.
Према Уредби о Плану мреже здравствених установа ова установа располаже са 300
стандардних постеља, колико и уговара са РЗЗО – 230 за лечење и рехабилитацију
непокретних пацијената, 40 за лечење и рехабилитацију полупокретних пацијената и 30 за
лечење и рехабилитацију покретних пацијената. Осим ових, ова установа има још 80
слободних постеља.

Извештај 1 - Капацитети и коришћење у 2012. години
•
•
•

Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин – 19089 хоспитализованих лица, што
је остварење од 87,3% у односу на план.
Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин - број лечених
лица 1502 - 88% у односу на план.
Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда"
Меленци 1789 хоспитализованих лица – 74% од плана.
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Извештај 1 РЗЗО- Капацитети и коришћење за осигурана лица РЗЗОу 2011. години
Искоришћеност постеља у свим стационарима је мања од планиране.
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - Искоришћеност постеља – 58,3%, а
планирана 69,14%.
Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин - Искоришћеност
постеља – 43,9% (планирана 47,09%).
Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци Искоришћеност постеља – 57,61%, а планирана искоришћеност посеља је 82%.
Извештај 2- Испуњење стандарда за кадар
У општој болници постоји мањак лекара, а у свим стационарима мањак медицинских
сестара ( медицинских техничара).
Установе су у претходном периоду радиле на смањењу броја немедицинских радника.
Проблем је у нормативу који не може да испрати техничке захтеве објеката (на. пр. нова
зграда Опште болнице захтева бројну екипу техничких радника за одржавање зграде и
система).
Извештај 3- Испуњење стандарда за докторе специјалисте
У општој болници, осим одељења урологије и инфективних болести, нису испуњени
стандарди за отпуст. Насупрот томе, број специјалистичко-консултативних прегледа по
специјалисти показује знатно премашење стандарда (дерматовенерологија – 2563 по
доктору, офталмологија – 1827 по доктору, психијатрија – 2200 по доктору, ОРЛ – 1022 по
доктору итд.). Стандард за прегледе током 2012. године није испуњен на интерном и
педијатријском одељењу.
У специјалној болници за плућне болести у 2012. није испуњен стандард за отпусте, нити
за специјалистичко-консултативне прегледе по специјалисти.
За делатност опште рехабилитације не постоји стандард.
Извештај 4-Број лабораторијских анализа
Лабораторијске анализе су приказане за:
• Општу болницу "Ђорђе Јоановић" Зрењанин – извршење планираног броја анализа
је: хематолошке анализе 73,3%, биохемијске анализе 66,9%, анализа урина 61,1%,
микробиолошке анализе 63,9%, клиничка патологија 95,5% извршење плана.
• Специјалну болницу за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин - извршење је
слабије код хематолошких анализа – 88%, док је извршење осталих узорака
задовољавајуће: биохемијске анализе – 113%, анализе урина – 93% и микробиолошке
анализе – 100,5% од плана.
• Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда"
Меленци нема лабораторију.
Извештај 5- Операције
Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин је једини стационар у Округу који се бави
хируршком делатношћу.
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Она има 12 операционих сала, а у 2012. години је извршено 10037 операција.
У оперативном раду учествује 54 лекара специјалиста, па је број операција по лекару
специјалисти:
општа хирургија - 180, урологија – 110, ортопедија – 31, ОРЛ- 112, офталмологија – 296,
ГАО – 338; тј. 128 по лекару на нивоу установе и изнад је планираног броја.
У зрењанинској болници се обављају и опреације уградње трајног pace-maker-a – у 2012.
је извршено 73 захвата.
Извештај 6 – Анализа обима и садржаја...неонатологија
Одсек неонатологије постоји само у Општој болници и располаже са 40 неонатолошких
постеља.
У 2012. години је рођено 1469 деце, који су остварили 7231 дана боравка -просечно 4,9
дана.
Извештај 7– Анализа обима и садржаја пратилаца лечених лица
Пратилаца лечених лица у 2012. години било је, као и претходних година, на
педијатријском одељењу Опште болнице "Ђорђе Јоановић" Зрењанин – 1415 пратилаца,
који су остварили 8317 дана лежања – 5,8 дана лежања по пратиоцу.
Извештај 8– Анализа обима и садржаја у дневној болници
Општа болница " Ђорђе Јоановић" Зрењанин је једини стационар у Округу који има 118
постеља у дневној болници – 10 педијатријских, 30 психијатријских, 9 онколошких, 20
хируршких, 5 гинеколошкох, 16 интернистичких и 28 постеља за хемодијализу.
У дневној болници је у 2012. години лечено 2327 лица, који су остварили 24992 дана
лечења – просечно 10,7 дана.
Просечна дужина лечења је највећа на хемодијализи - 100 дана (сваки трећи дан), на
педијатрији и хирургији – по 1 дан, на онкологији и интерном - око 2 дана, на психијатрији
– 59 дана.
Извештај 9– Анализа обима и садржаја на физикалној медицини
Физикална медицина и рехабилитација се у Средњебанатском округу спроводе у
Специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци и у
општој болници, у којој је крајем 2009. године формиран одсек за физикалну медицину и
рехабилитацију.
У општој болници се спроводи рана рехабилитација болесника у току болничког лечења,
док се у „Русанди“ спроводи продужена рехабилитација неуролошких и реуматских
обољења и повреда и обољењалокомоторног система.
У „Русанди“ и у Општој болници је у 2012. години пружено 521449 терапијских и
рехабилитационих услуга за 7795 лица
.
Извештај 10– Анализа обима рендген и ултразвучне дијагностике
У Општој болници " Ђорђе Јоановић" Зрењанин пружају се услуге основне радиолошке и
ултразвучне дијагностике, Доплер и ЦТ. Дом здравља Зрењанин нема рендгенолошку
службу, па пацијенти из општине Зрењанин ове услуге морају обавити у општој болници.
У 2012. години је извршено:
• Рендген дијагностика: 25324 услуге – 105% извршење плана,
• Ултразвучна дијагностика: 27472 услуга – 128% извршење плана,
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• Доплер: 2125 услуге - 87% извршење плана,
• ЦТ апарат: 3691 услуга – 106% извршење плана.
У специјалној болници за плућне болести спроводи се рендген дијагностика. У 2012.
години пружено је 10028 услуга за 9082 пацијента
Извештај 12– Анализа обима крви и компоненте крви
Прикупљањем крви у Округу се бави Општа болница " Ђорђе Јоановић". Она је у 2012.
години обезбедила 1907350 милилитара крви, а иста установа и плућна болница су из
других извора набавиле још 43600 милилитара крви
.
Извештај 13– Анализа обима права на уградни материјал
У Општој болници " Ђорђе Јоановић" Зрењанин се уграђују ендопротезе кука и колена
(ортопедија), интраокуларна сочива и од 2008. године pace-makeri.
У прошлој години је материјал уграђен код 678 лица – 194 pace-makeri, 131 ендопротеза
кука, 480 интраокуларних сочива.
Извештај 14– Анализа обима права на санитетски материјал
Извештај о утошку санитетског материјала у 2012. години, као и претходне је доставила
само Специјална болница за плућне болести.
Ова установа је за 2021. годину планирала утошак санитетског материјала у вредности од
6700.000, а остварила утошак од 4983147 динара.

Начелник центра за промоцију здравља,

Директор

анализу,планирање и организацију
здравствене заштите,
информатике и биостатистике у здравству
др Јелена Мојсин

мр. сц. мед. др Мирко Бачић
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