
Анализа рада ванболничких здравствених установа и коришћење 
примарне здравствене заштите у 2014. години у Средњебанатском округу 
 

 

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, сем у општини 
Зрењанин, где постоји Апотека Зрењанин, као самостална установа. 

 

ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 
СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2014. ГОДИНИ 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ УСЛУГЕ 

 

• У здравственој заштити деце предшколског узраста је превентивним прегледима 
постигнут потпун обухват. 

• У здравственој заштити школске деце превентивни прегледи су реализовани у 
обиму од 84,7%.  

• Првим прегледом труднице, до краја првог триместра трудноће, биле су 
обухваћене све труднице, док су превентивни прегледи у другом и трећем 
триместру остварени у обиму од 140%. Услуга „контролни преглед“ извршена је са 
обимом од 95,2%. 

• Ултразвучним прегледом труднице у првом триместру постигнут је потпун обухват 
ове категорије становништва, док су ултразвучни прегледи трудница у другом и 
трећем триместру урађени у обиму од 86,7%. 

• Превентивни прегледи жена у вези са планирањем породице реализовани су са 
обимом од 94,6%, а превентивни гинеколошки прегледи жена старијих од 15 година 
са обимом од 95,4%. Скрининг ради раног откривања рака грлића материце 
извршен је у обиму од 41,5%. 

• Превентивни прегледи одраслог становништва старости 19-34 године остварени су 
у обиму од 87,9% у односу на план, а њима је обухваћено 5 % ове популације. 
Превентивним прегледима одраслог становништва старијег од 34 године било је 
обухваћено 6% овог становништва, а извршено је 73% планираних прегледа. 

 



• Скринингом за рано откривање депресије било је обухваћено 0,6%, за дијабетес 
2,9%, за кардиоваскуларни ризик 1,6%, а за рано откривање рака дебелог црева 
7,4% циљане популације. 

• Поливалентна патронажна служба је у 2014. години обавила 36487 посета (98% од 
плана). 

• Извршење превентивних стоматолошких услуга је 96,8%. 
• Обухват обавезном имунизацијом у 2014. години је био 96,3%. 

 

 

КУРАТИВНЕ УСЛУГЕ 

 

 

• У здравственој заштити предшколске деце пружено је 67717 куративних прегледа 
(остварење плана 93,3%) и 26633 дијагностичко терапијске услуге (остварење 
плана 77,6%). 

• У развојном саветовалишту је пружено 1019 услуга лекара (извршење плана 
64,9%), 842 услуге психолога (извршење плана 70,2%)  и 4270 услуга дефектолога 
(извршење плана 95,7%).  

• У здравственој заштитити школске деце извршено је 89099 прегледа (извршење 
плана 103%) и 19737 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 85,7%). 

• У здравственој заштити жена обављено је 14067 прегледа (извршење плана 78,9%) 
и пружено 21976 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 59,9%). 

• У здравственој заштити одраслих, обављен је 741801 преглед (извршење плана 
95,9%)  и пружено је 261898 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 
83,3%). 

• У служби за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање извршено је 2677 
прегледа, што представља извршење плана од 89,8% и пружено је 26555 
дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 78,5%). 

• У служби за хитну медицинску помоћ је обављено 31592 прегледа (извршење 
плана 100,2%) и пружено 52689 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 
109,2%). Извршење санитетског превоза без пратње је  915651 километар 
(извршење плана 106,5%), а превоза са медицинском пратњом је 273063 километра 
(извршење плана 115,2%). 

• У Средњебанатском округу је у 2014. години у лабораторијама извршено 140304 
анализе крви (извршење плана 95,6%), 465248 биохемијских анализа (извршење 
плана 94,1%), 111218 анализа урина (извршење плана 88,6%)  и 4455 анализа 
столице (извршење плана 65,1%).  

• У области рендген дијагностике пружено је 6658 РТГ снимања (извршење плана 
115,1%) и 4671 преглед ултразвуком (извршење плана 92,5%). У 2014. години је 
урађено 620 мамографија (извршење плана 103,3%) и 470 снимања у 
стоматологији (извршење плана 94%). 



 

• У специјалистичким службама, у свим домовима здравља, сем зрењанинског, који 
ову службу нема, пружено је: 

o У области интернистичке заштите 8998 прегледа (извршење плана 89,5%)  и 
6624 дијагностичко терапијске услуге (извршење плана 81,6%). 

o У области пнеумофтизиологије, 6554 прегледа (извршење плана 95,7%)  и 3690 
дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 96,2%). 

o У области офталмологије 7663 прегледа (извршење плана 106,3%)  и 7338 
дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 85,5%). 

o У области психијатрије 3926 прегледа (извршење плана 95,8%)  и 1022 
дијагностичко терапијске услуге (извршење плана 105,4%). 
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