
Завод за јавно здравље Зрењанин 

 

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

у 2017. 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, сем у општини 
Нови Бечеј, где је апотека престала са радом. Зрењанин, где постоји Апотека 
Зрењанин, као самостална установа. 

 

ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 
СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2017. ГОДИНИ 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ УСЛУГЕ 

 

• У здравственој заштити деце предшколског узраста је превентивним прегледима 
постигнут  обухват од 68,4% код новорођенчета, 67,5% у другој, 50% у четвртој и 
90% пред полазак у школу. Обухват офталмолошким прегледима је 19,1%, а орл и 
физијатријски прегледи се не раде, јер ових специјалности нема у домовима 
здравља Средњебанатског округа. 

• У здравственој заштити школске деце превентивни прегледи у 8, 10, 12. и 14. 
години су  реализовани са обухватом од 78%, а у 16. и 18. години са обухватом од 
49%. Обухват контролним прегледима је 32% и 17%.  

• Превентивним прегледима у вези са планирањем породице обухваћено је  2,3% 
жена, а превентивним гинеколошким прегледима 4,8% жена старијих од 15 година. 
Скринингом ради раног откривања рака грлића материце обухваћено је  21% жена 
старости 25-64 година старости.. 

• Превентивним прегледом труднице, до краја првог триместра трудноће, било је 
обухваћено 38% трудница, док су контролни прегледи у другом и трећем триместру 
остварени са обухватом  од 117%.  

• Превентивни прегледи oбухватили су  12%  одраслог становништва.  
• Скринингом за рано откривање депресије било је обухваћено 1%, за дијабетес 7%, 

за кардиоваскуларни ризик 16% и жена и 9 мушкараца, а за рано откривање рака 
дебелог црева 18% циљане популације. 
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• Поливалентна патронажна служба је у 2016. години извршила 5 посета  
новорођенчади, једну одојчади, по једну посету малој деци у 2. и 4. години; обишла 
је 49% трудница, 108% породиља и 21% одраслог становништва старијег од 65 
година. 

 

КУРАТИВНЕ УСЛУГЕ 

 

• У здравственој заштити предшколске деце пружено је 60133 куративних прегледа 
(остварење плана 102%) и 14645 дијагностичко терапијских услуга (остварење 
плана 80%). 

• У развојном саветовалишту је пружено 7126 услуга (извршење плана 110%).  

• У здравственој заштитити школске деце извршено је 78599 прегледа (извршење 
плана 96%) и 13259 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 82%). 

• У здравственој заштити жена обављено је 14884 прегледа (извршење плана 89%) и 
пружено 11050 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 113%). 

• У здравственој заштити одраслих, обављенo је 764339 прегледa (извршење плана 
107%)  и пружено је 259968 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 
97%). 

• У служби за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање извршен је 1953 
прегледa, што представља извршење плана од 93% и пружено је 34341 
дијагностичко терапијскa услуга (извршење плана 94%). 

• У служби за хитну медицинску помоћ је обављено 31445 прегледа (извршење 
плана 106%) и пружено 52076 дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 
93%). Извршење санитетског превоза је  1020194 километра (извршење плана 
107%). 

• У Средњебанатском округу је у 2017. години у лабораторијама извршена 1111203 
анализe (извршење плана 96,5%).  

• У области рендген дијагностике пружено је 7210 РТГ снимања (извршење плана 
86%) и 4289 прегледа ултразвуком (извршење плана 92%). У 2016. години је 
урађено 124 снимања у стоматологији (извршење плана 50%). 

• У стоматолошкој служби, пружено је укупно 115796 услуга, што је извршење плана 
рада од 95%. 

• У специјалистичким службама у 2017. години пружено је: 

o У области интернистичке заштите 6528 прегледа (извршење плана 97,4%)  и 
6551 дијагностичко терапијске услуге (извршење плана 91%). 

o У области пнеумофтизиологије, 2652 прегледа (извршење плана 114%)  и 613 
дијагностичко терапијских услуга (извршење плана 76%). 
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o У области офталмологије 7008 прегледа (извршење плана 93%)  и 5623 
дијагностичко терапијскe услугe (извршење плана 86%). 

o У области психијатрије 3394 прегледa (извршење плана 86%)  и 2897 
дијагностичко терапијске услуге (извршење плана 135%). 

 

 

 
ОБИМ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 

СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ 2013-2017. ГОДИНЕ 

 
Превентивни прегледи 
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Број превентивних прегледа  школске деце и одраслог становништва је током 
посматраног периода  опадао. Насупрот томе, број превентивних прегледа код жена 
показује тренд раста, док је код мале деце константан.                                                                                                                            
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Куративни прегледи 
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Број куративних прегледа у свим службама, 2013-2017. године, показује врло 
дискретан пад у извршењу. 
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Поливалентна патронажа 
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Број посета у патронажној служби је практично непромењен у односу на претходне 
године, осим код новорођенчета, где је број мањи (5,4). 
 
 
 
 

Начелник центра за промоцију здравља,                            
                                                                         анализу,планирање и организацију                                                      

                                                                     здравствене заштите,  
                                                                            информатике и биостатистике у здравству 

    
 
 

                                                                        _________________                                                            
                                                                                                 Др Јелена Мојсин                                              
  


