[ЗАВПД ЗА ЈАВНП ЗДРАВЉЕ ЗРЕОАНИН]

КАПАЦИТЕТИ И КПРИШЋЕОЕ СТАЦИПНАРА У 2009. ГПДИНИ
У СРЕДОЕБАНАТСКПМ ПКРУГУ

Стаципнарну здравствену заштиту у Средоебанатскпм пкругу пружају:
Општа бплница "Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин - спрпвпди специјалистичкп-кпнсултативну и
стаципнарну здравствену делатнпст за станпвништвп Средоебанатскпг пкруга, за лица свих
узраста, пбплелих пд разних врста бплести и ппвреда.
Према Уредби п Плану мреже здравствених устанпва пва устанпва распплаже са 600 ппстеља.

Специјална бплница за плућне бплести "Др Васа Савић" Зреоанин – пружа услуге из дпмена
плућних бплести:
o диспанзерскп-специјалистичке услуге станпвништву ппштине Зреоанин
o стаципнарне за станпвништвп Средопбанатскпг пкруга.
Специјална бплница свпј рад пбавља у Диспанзеру за плућне бплести и бплничким пдељеоима у
Зреоанину и Јаши Тпмић.
Према Уредби п Плану мреже здравствених устанпва пва устанпва распплаже са 160 ппстеља – 100
у Зреоанину и 60 у Јаши Тпмић.
Специјална бплница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци - свпјпм
делатнпшћу (амбулантне и стаципнарне услуге) ппкрива пптребе станпвништва Средоебанатскпг
пкруга, а делпм капацитета пптребе станпвништва целе републике Србије за специјализпванпм
заштитпм у пбласти физикалне медицине и рехабилитације.
Према Уредби п Плану мреже здравствених устанпва пва устанпва распплаже са 300 ппстеља,
кпликп и угпвара са РЗЗП. Псим пвих, пва устанпва има јпш 80 слпбпдних ппстеља.
Устанпва распплаже са две специјалистичке амбуланте – у матичнпм пбјекту и Зреоанину.
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Извештај 1 - Капацитети и кпришћеое у 2009. гпдини
Стаципнарне устанпве Средоебанатскпг пкруга су у 2009. гпдини кпристиле 1030 ппстеља.
Брпј ппстеља пп Кпришћене
Плану мреже
2009.

Устанпва

у

Општа бплница "Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин

600

600

Специјална бплница за плућне
"Др Васа Савић" Зреоанин

бплести

160

160

Специјална бплница за физикалну медицину
и рехабилитацију "Русанда" Меленци

300 (укупан
капацитет -380
ппстеља)

300

Општа бплница "Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин - 20215 хпспитализпваних лица, штп је
пствареое пд 87,93% у пднпсу на план.
Специјална бплница за плућне бплести "Др Васа Савић" Зреоанин - брпј лечених лица 1400 87,5% у пднпсу на план.
Специјална бплница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци 2675
хпспитализпваних лица – 76,49% пд плана.

Извештај 1 РЗЗО- Капацитети и кпришћеое за псигурана лица РЗЗОу 2009. гпдини

Општа бплница "Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин - 99,2% лечених лица били су из матичне филијале.
Искпришћенпст ппстеља – 63,35%
Искпришћенпст ппстеља је ниска јер бплница прати савремени тренд скраћеоа бплничкпг лечеоа,
али има велики брпј специјалистичкп-кпнсултативних прегледа.
Специјална бплница за плућне бплести "Др Васа Савић" Зреоанин - Пд укупнпг брпја
хпспитализпваних лица, 96% је из матичне, a 4% је из других филијала. Искпришћенпст ппстеља –
43,17%.
Специјална бплница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци - Пд
пстварених дана хпспитализације, 37,17% су пстварила лица из матичне, а 62,83% лица из псталих
филијала. Искпришћенпст ппстеља – 80,60%.
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Слабије пствареое ппследица је рестриктивне пплитике упућиваоа пацијената у пву устанпву.
Извештај 2- Испуоеое стандарда за кадар
У ппштпј бплници и „Русанди“ у пднпсу на стандард ппстпји маоак медицинских радника (лекара
и медицинских техничара).
Устанпве су у претхпднпм перипду радиле на смаоеоу брпја немедицинских радника. Прпблем је
у нпрмативу кпји не мпже да испрати техничке захтеве пбјеката (на. пр. нпва зграда Ппште
бплнице захтева брпјну екипу техничких радника за пдржаваое зграде и система).
Извештај 3- Испуоеое стандарда за дпктпре специјалисте
У ппштпј бплници су, псим у Сектпру гинекплпгије и акушерства, Интернпм пдељеоу, урплпгији и
пнкплпгији недпвпљна испуоеоа за лекаре у делу птпуста. Насупрпт тпме, брпј специјалистичкпкпнсултативних прегледа пп специјалисти ппказује знатнп премашеое стандарда.
У специјалнпј бплници за плућне бплести је испуоен стандард за птпусте, а већи је и брпј
специјалистичких прегледа.
За делатнпст ппште рехабилитације не ппстпји стандард.
Извештај 4-Брпј лабпратпријских анализа
Лабпратпријске анализе су приказане за:
Општу бплницу "Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин – извршеое планиранпг брпја анализа је 127% за
хематплпшке, 98% за бипхемијске, 90% анализе урина, 89% за микрпбиплпшке, 103% за
хистппатплпшке и 83% за пстале (нуклеарна медицина) анализе.
Брпј анализа пп исписанпм пацијенту је 63, за 10% више негп у прпшлпј гпдини..
Специјалну бплницу за плућне бплести "Др Васа Савић" Зреоанин – виспк прпценат пствареоа
анализа-138% хематплпшке, 109% бипхемијске, 175% микрпбиплпшке и 124% анализе урина. Брпј
анализа пп исписанпм пацијенту је 35.
Специјална бплница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци
лабпратприју.

нема

Извештај 5- Операције
Општа бплница "Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин је једини стаципнар п Пкругу кпји се бави
хируршкпм делатнпшћу.
Пна има 12 ппераципних сала, а у 2009. гпдини је извршенп 5297 пперација, 14% више негп у
претхпднпј гпдини.
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У пперативнпм раду учествује 47 лекара специјалиста, па је брпј пперација пп лекару специјалисти
је 112,71.
Извештај 6 – Анализа пбима и садржаја...непнатплпгија
Пдсек непнатплпгије ппстпји самп у Ппштпј бплници и распплаже са 40 непнатплпшких ппстеља.
У 2009. гпдини је рпђенп 1536 деце, кпји су пстварили 7600 дана бправка -прпсечнп 4,94 дана
(прпдуженп време лежаоа у пднпсу на 2008. гпдину) .
Извештај 7– Анализа пбима и садржаја пратилаца
Пратилаца лечених лица у 2009. гпдини билп је на ПРЛ и педијатријскпм пдељеоу Ппште бплнице
" Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин – 1599 пратилаца, кпји су пстварили 10235 дана лежаоа – 9,47 дана
лежаоа пп пратипцу.
Извештај 8– Анализа пбима и садржаја у дневнпј бплници
Ппшта бплница " Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин је једини стаципнар у Пкругу кпји има 49 ппстеља у
дневнпј бплници – 10 педијатријских, 30 психијатријских и 9 пнкплпшких.
У дневнпј бплници је у 2009. гпдини леченп 5355 лица, кпји су пстварили 15119 дана лечеоа –
прпсечнп 2,82 дана.
Прпсечна дужина лечеоа је највећа на психијатрији – 54,60 дана, на педијатрији 6,46 и пнкплпгији
1 (даваое терапије) дан.
Извештај 9– Анализа пбима и садржаја на физикалнпј медицини
Физикална медицина и рехабилитација се у Средоебанатскпм пкругу спрпвпде искључивп у
Специјалнпј бплници за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци .
Пве услуге се пружају амбулантнп у згради саме устанпве и пбјекту Дпма здравља Зреоанин свим
станпвницима Пкруга.
У 2009. гпдини је пруженп 181866 терапијских и рехабилитаципних услуга, а брпј пацијената бип је
4989.

Крајем 2009. Гпдине у ппштпј бплници је фпрмиран пдсек за физикалну медицину и
рехабилитацију, али јпш није пружап терапијске услуге.
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Извештај 10– Анализа пбима рендген и ултразвучне дијагнпстике
У Ппштпј бплници " Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин пружају се услуге пснпвне радиплпшке и
ултразвучне дијагнпстике, Дпплер и ЦТ. Дпм здравља Зреоанин нема рендгенплпшку службу, па
пацијенти из ппштине Зреоанин пве услуге мпрају пбавити у ппштпј бплници. У 2009. гпдини је
пруженп укупнп – 28438 рендген услуга, 21429 ултразвучних, 2358 дпплер и 3656 услуга скенера.
Планирани брпј услуга је премашен.
У специјалнпј бплници за плућне бплести спрпвпди се рендген дијагнпстика. У 2009. гпдини
пруженп је 10640 услуга.
Извештај 11– Анализа пбима дијагнпстичких услуга
Ппшта бплница " Ђпрђе Јпанпвић" је пружила укупнп 39986 услуга – 1630 ендпскппија, 24139
хплтера, ергпметрија и ехп срца и 14214 ЕЕГ и ЕМГ.
Специјална бплница за плућне бплести је у 2009. гпдини пружила пацијентима 59966
дијагнпстичких услуга – 19511 амбулантним, а 40455 стаципнарним пацијентима.
Извештај 12– Анализа пбима крви и кпмппненте крви
Прикупљаоем крви у Пкругу се бави Ппшта бплница " Ђпрђе Јпанпвић". Пна је у 2009. гпдини
пбезбедила 2253784 милилитара крви.
Извештај 13– Анализа пбима права на уградни материјал
У Ппштпј бплници " Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин се уграђују ендппрптезе кука и кплена
(пртппедија), интрапкуларна спчива и пд 2008. гпдине pace-makeri. План није у пптпунпсти
испуоен јер устанпва није мпгла да набави уградни материјал.
У прпшлпј гпдини је материјал уграђен кпд 696 лица у кпличини пд 1713.
Извештај 12– Анализа пбима права на санитетски материјал
Извештај п утпшку санитетскпг материјала у 2009. Гпдини, кап и претхпдне је дпставила самп
Специјална бплница за плућне бплести.
Пва устанпва је за 2009. гпдину планирала утпшак санитетскпг материјала у вреднпсти пд 3850000,
а пстварила утпшак пд 3578743 динара.

Др Јелена Мпјсин

Директпр

спец. спц. медицине

Мр сц мед. др Миркп Бачић
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