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АНАЛИЗА РАДА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА КОСОВСКОМИТРОВАЧКОМ ОКРУГУ У 2010. ГОДИНИ
На Косовско-митровачком округу живи око 68.500 становника. Природни
прираштај у току 2010. године износио је 1,4, стопа наталитета 7,6, стопа
морталитета 6,2.
На подручју Косовско-митровачког округа постоје 4 општине: Северна
Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић и Зубин Поток. Највећа општина је
Северна Косовска Митровица у којој је лоциран највећи број средњих и високих
школа, културних установа и највећи и најспецијализованиjи део здравства округа.
Здравствена заштита становништва Косовско-митровачког округа је
организована у 4 самосталне здравствене установе:
● Здравствени центар Косовска Митровица са 4 организационе јединице:
- Општа болница,
- Дом здравља Косовска Митровица,
- Дом здравља Лепосавић и
- Дом здравља Зубин Поток.
● Дом здравља Звечан,
● Апотека Косовска Митровица (са две испоставе у граду и испоставама у
Лепосавићу, Зубином Потоку и Звечану),
● Завод за јавно здравље Приштина-Косовска Митровица (који својом
делатношћу покрива Косовски, Косовско-поморавски, Призренски, Пећки и
Косовско-митровачки округ).
Примарну здравствену заштиту становништва Косовско-митровачког округа
обезбеђују 4 дома здравља од којих 3 раде у оквиру Здравственог центра Косовска
Митровица (Дом здравља Косовска Митровица, Дом здравља Лепосавић и Дом
здравља Зубин Поток), а један, Дом здравља Звечан, ради као самостална
здравствена установа. Сви домови здравља имају развијену мрежу здравствених
станица и амбуланти. Сваки дом здравља покрива својом делатношћу потребе за
примарном здравственом заштитом становништва једне општине, што значи да се
свим категоријама становништва обезбеђује превентивна здравствена заштита,
затим се обезбеђује хитна медицинска помоћ у Дому здравља Косовска Митровица
и Дому здравља Звечан, а у осталим домовима здравља је организована ноћна
служба и санитетски превоз пацијената (раде лекари и медицинске сестре из
службе опште праксе), обезбеђује се здравствена заштита одрасле популације,
старих као и запослених кроз рад служби за здравствену заштиту одраслог
становништва и радника, служба кућног лечења и неге (Дом здравља Косовска
Митровица и Дом здравља Лепосавић), здравствена заштита жена и деце,
поливалентна патронажа, стоматолошка здравствена заштита, лабораторијска и
радиолошка дијагностика.
Заступљена је специјалистичко-консултативна делатност у следећем обиму:
из области интерне медицине, ОРЛ, неуропсихијатрије у свим домовима здравља,
пнеумофтизиологије у Дому здравља Косовска Митровица, Дому здравља
Лепосавић и у Дому здравља Звечан, физикалне медицине и рехабилитације у Дому
здравља Косовска Митровица, Дому здравља Звечан и у Дому здравља Лепосавић.
У Дому здравља Косовска Митровица се, ангажовањем лекара из Опште
болнице
Косовска
Митровица,
пружају
амбулантно
поликлиничке,
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специјалистичке услуге, из следећих области: офталмологије, ортопедије,
инфективних болести, хирургије, урологије, максило фацијалне хирургије,
онкологије и кожно-венеричних болести; у Дому здравља Звечан из области
офталмологије; у Дому здравља Зубин Поток из области ортопедије и урологије; у
Дому здравља Лепосавић такође из области ортопедије и урологије. У овом дому
здравља обавља се рендген дијагностика (поседује РО кабинет).
На примарном нивоу здравствене заштите на подручју Косовскомитровачког округа радило је 133 доктора медицине и стоматологије и 376
медицинских сестара- техничара са вишом- средњом стручном спремом .
На примарном нивоу је половина доктора медицине специјалистичког
профила – укупан број специјалиста износи 66 (најбројнији су у општој медицини и
стоматолошкој служби - по 15 специјалиста), док је осталих 67 доктора медицине и
стоматологије.
Табела бр.1

СЛУЖБА

СТАНОВНИКА НА
ЈЕДНОГ

ПРОСЕЧАН БРОЈ
ПОСЕТА ПО
ОСОБИ КОД

ПРОСЕЧАН БРОЈ
ПОСЕТА У ТОКУ
РАДНОГ ДАНА

лекара

сестру

лекара

сестре

лекара

сестре

1193

395

5,7

2,8

31,1

5,0

254

90

14,0

5,3

16,1

2,2

1397

762

2,7

0,6

17,2

2,0

2900

1338

1,0

0,1

12,8

0,8

-

-

-

-

15,5

-

Општа медицина
(19 година и
више)
Здравствена
заштита деце
предшколског
узраста
(0-6 година)
Здравствена
заштита деце
школског узраста
(7-18 година)
Здравствена
заштита жена
(15 година и
више)
Медицина рада
(запослено
становништво)

Просечан број становника на једног лекара у примарној здравственој
заштити на подручју Косовско-митровачког округа је 515; посматрано по
областима здравствене заштите, тај број се креће од 254 деце предшколског узраста
до 2.900 становника женског пола старости 15 и више година - табела бр. 1.
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Извори података коришћени у Анализи су:
− Здравствено статистички годишњак за подручје Косовско Митровачког
округа у 2010. години (табелирани подаци обрађених здравствено
статистичких извештаја за 2010. годину);
− извештаји реализације Планова рада домова здравља на подручју Косовско
Митровачког округа у 2010. години према РЗЗО (подаци из тзв. планско
извештајних табела реализације Планова рада домова зравља на Косовско
митровачком округу за 2010. годину);
− анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица
на примарну здравствену заштиту у 2010. години Завода за јавно здравље
Приштина – Косовска Митровица и
− Црвени крст: процена броја становника према полу и старости, 2004. година.
1. Служба здравствене заштите одраслих
Служба опште медицине има најразвијенију
Најприступачнија је и одвија се у следећим пунктовима:

мрежу

на

округу.

●Дом здравља Косовска Митровица
- Амбуланта 7, 8, 9,
- Амбуланта Бањска
- Амбуланта Жеровница
- Амбуланта Суви До
- Амбуланта Гојбуља
- Амбуланта Бањска- Вучитрн
● Дом здравља Зубин Поток
- Амбуланта Зупче
- Амбуланта Брњак
- Амбуланта Бање
- Амбуланта Лучка Река
- Амбуланта Бубе
- Амбуланта Црепуља
- Амбуланта Чечево
- Амбуланта Суво Грло
- Амбуланта Бање- Србица
● Дом здравља Лепосавић
- Амбуланта Лешак
- Амбуланта Сочаница
- Амбуланта Бело Брдо
- Амбуланта Врачево
- Амбуланта Борчане
● Дом здравља Звечан
- Амбуланта Грабовац
- Амбуланта Житковац
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У овој служби раде укупно 47 лекара од којих су 15 специјалисти опште
медицине. У односу на број лекара у 2009. години, 3 лекара је више, од тога 1
специјалиста више. На једног лекара долази 1.193 становника округа, што
представља бољу обезбеђеност одраслог становништва изабраним лекарима, у
односу на 2009. годину кад је на 1. лекара долазило 1.274 становника.
Са вишом/средњом стручном спремом има укупно 142 радника што је
приближно 3 сестре на једног лекара (у односу на стање овог кадра у 2009. години,
број је смањен за 11 сестара). На једну сестру са вишом/средњом стручном
спремом долази 395 становника.
У општој медицини у 2010. години остварено је укупно 318.254 посета у
ординацији код лекара (57% више него у 2009. години) и 3.671 кућних посета
лекара (61% више него у 2009. години)
Број посета по једном лекару годишње износио је 6.850, а број посета по
једном становнику је 5,7, што представља увећање за скоро 60% у односу на 2009.
годину, кад је број посета по становнику износио 3,6.
Оптерећеност лекара опште праксе износи 4,5 посета на један сат, просечан
број првих посета на једног становника је 1,1.
Код осталих медицинских радника број посета је износио 157.024, просечан
број посета по једном становнику је 2,8, а оптерећеност 0,7 посета на један сат.
Кућне посете нису биле реализовaне према прописаним нормативима обима
рада који предвиђају 200-300 кућних посета годишње; остварено је мање од једне
кућне посете лекара и сестре дневно. Овако мали број посета оправдава се
немогућношћу напуштања ординације и здравствене установе због малог броја
лекара у смени и пружања хитне медицинске помоћи од стране истог кадра у дому
здравља који нема посебно организовану хитну службу.

2. Служба здравствене заштите радника
У служби медицине рада у округу раде 3 лекара, који су истовремено и
специјалисти медицине рада, што је 6 лекара мање (и три специјалиста мање) него
у протеклој 2009. години; број средњег и вишег медицинског кадра у служби
медицине рада је такође смањен у 2010. години у односу на њихов број у 2009.
години: 3 радника са вишом и средњом стручном спремом, у односу на претходних
13. Лекари су остварили укупно 10.229 посета (34.888 посета мање или 23% посета
мање у 2010. у односу на број посета у 2009. години); годишња оптерећеност по
лекару износи 3.410 посета по једном лекару. Оптерећеност лекара је 2,2 посете на
један сат.
(Посете у 2010. години код осталих медицинских радника нису приказане у
табели са обрађеним здравствено статистичким подацима).
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3. Служба кућног лечења и неге

Услуге из области кућног лечења и неге обезбеђују се становништву на
подручју Косовско митровачког округа радом 5 лекара и 9 сестара; организационо
овај кадар припада службама здравствене заштите одраслих домова здравља у
Лепосавићу, Зубином Потоку и Косовској Митровици, из којих је ангажован по
један лекар (у дому здравља у Косовској Митровици два лекара) и једна сестра за
рад на терену; у Дому здравља Звечан један лекар и једна сестра припадају служби
кућног лечења.
У току 2010. године реализовано је 6.437 посета код лекара и 25.399 посета
код осталих медицинских радника (према подацима Планско-извештајних табела
реализације Планова рада домова здравља на Косовско митровачком округу за
2010. годину који представљају фактурисану реализацију, број посета код лекара
износи 3.246, а број посета код осталих медицинских радника 10.800).

4. Служба хитне медицинске помоћи
У области хитне медицинске помоћи на подручју округа у 2010. години
радило је 10 доктора медицине (као и у 2009. години) и 14 медицинских радника са
средњом и вишом стручном спремом (1 радник више него у 2009. години).
У односу на број становника на округу (68.500 према процени),
обезбеђеност становништва износила је 1 доктор медицине на 6.850 становника;
обезбеђеност сестрама / техничарима са вишом, односно средњом стручном
спремом је износила 4.893 становника на 1 техничара.
Укупно реализованих посета у току 2010. године било је 25.272, што
представља пораст од 45% у односу на број реализованих посета у 2009. години.
Пређена километража санитетским превозом у току 2010. године износила је
464.759 km, што у поређењу са пређеном километражом у 2009. години представља
знатно смањење (од 66%).
Табела бр.2
2010. година
Прегледи

Санитетски превоз

Општине

Звечан

На месту
повређивања и
разбољевања

У здравственој
установи

Без пратње

Са пратњом

40

1311

157902

1978

6

Зубин Поток

17

989

502

800

Косовска
Митровица

355

12117

300060

1027

Лепосавић

155

6255

2150

340

Косовскомитровачки
округ

567

20672

460614

4145

Извор података: Планско-извештајне табеле реализације Планова рада домова зравља на Косовско
митровачком округу за 2010. годину

5. Служба поливалентне патронаже
У области поливалентне патронаже на подручју округа у 2010. години
радило је 6 медицинских радника са вишом и 10 са средњом стручном спремом.
Укупна реализација планираних поливалентних услуга износи 30.350 посета, што у
односу на присутан, ангажован кадар износи 3.035 посета на годишњем нивоу, по
једној патронажној сестри.
Према подацима Планско-извештајних табела реализације Планова рада
домова здравља на Косовско митровачком округу за 2010. годину који
представљају фактурисану реализацију, анализом односа броја извршених услуга и
броја опредељених корисника, коришћење патронажних услуга је током 2010.
године било у следећем обиму: по једном новорођенчету и породиљи је остварено
2,9 патронажних посета; по једној трудници 0,7 посета; по једном одојчету 1,7
посета; по једном малом детету у другој години живота 1,4 посета; по једном
предшколском детету у четвртој години живота 3,1 посета; по једном становнику
старије животне доби – од 65 и више година, 0,7 патронажних посета.

6. Служба здравствене заштите мале и предшколске деце
Служба здравствене заштите деце предшколског узраста организована је у
свим домовима здравља округа. У служби раде 16 лекара (3 више него у 2009.
години), од тога 10 специјалиста педијатрије (1 више него у 2009. години) и 45
радника са вишом/средњом стручном спремом (4 више него у 2009. години); однос
лекара и сестара је 1:2,8. У односу на број деце на округу (4062) обезбеђеност
бројем лекара је далеко изнад прописаних норматива (254 детета на једног лекара)
а обезбеђеност здравственим радницима са вишом и средњом стручном спремом је
90 детета на 1 сестру на нивоу округа.
Укупан број куративних и превентивних посета у ординацији код лекара је,
у току 2010. године, износио 51.863 посета (19,5% више него у 2009. години). У
саветовалишту за предшколску децу реализована је 4.941 посета (4% мање него у

7

2009. години); од тога је у саветовалишту за одојчад реализовано 2.954 посета
(незнатних 2% више него у 2009. години).

Табела бр. 3
Посете лекару у 2010. години
Општине

Звечан
Зубин Поток
Косовска
Митровица
Лепосавић
Косовскомитровачки округ

Превентивне
посете
1215
(19,5%)
1824
(23,3%)
5315
(24,7%)
4327
(19,7%)
12681
(22,0%)

Дијагностичко
терапијске
услуге

Куративне
посете

Укупан
број
посета
лекару

5026

6241

825

5995

7819

3286

16198

21513

8231

17624

21951

2761

44843

57524

15103

Извор података: Планско-извештајне табеле реализације Планова рада домова зравља на Косовско
митровачком округу за 2010. годину

Учешће превентивних у укупном броју прегледа скоро да се удвостручило:
од 13% у 2009. години бележи пораст на 22% у 2010. години.
Укупан број превентивних прегледа је два пута већи у 2010. години у односу
на исти број из 2009. године, број куративних прегледа је за 18% већи у 2010.
години и њихов међусобни однос износи 1:3,5 – на непуна 4 куративна реализован
је 1 превентивни преглед у току 2010. године.
Просечан број посета (превентивних и куративних) на једно дете
предшколског узраста је у 2010. години износио 14,0, у саветовалишту 1,2, а ван
саветовалишта 12,8.
Оптерећеност лекара је износила 2,3 посете на 1 сат. Годишњи број посета
по 1 доктору медицине/педијатру је био 3.550 у 2010. години, што у поређењу са
прописаним нормативима обима рада (6.000 посета код лекара и сестре у тиму)
указује на задовољавајућу оптерећеност доктора медицине/педијатра у примарној
здравственој заштити деце од 0-6 година живота, обзиром на специфичне услове
рада и живота на подручју округа.
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7. Служба здравствене заштите школске деце и омладине
У области здравствене заштите школске деце и омладине у 2010. години
радило је 6 доктора медицине (од којих 3 специјалиста) – као и у 2009. години, док
је број медицинских сестара/техничара износио 11 – један радник мање у односу на
број ових радника у 2009. години. Однос лекар – сестра се креће од 1:1,5 до 1:2,5.
У односу на број деце овог узраста на округу (8.381), обезбеђеност је
износила 1.397 деце на 1 доктора медицине/специјалисте педијатрије у 2010.
години, што је у складу са правилником о прописаним нормативима кадрова у
области здравствене заштите школске деце и омладине: 1 доктор медицине/ доктор
медицине специјалиста педијатрије у тиму са 1 педијатријском сестром на 1.500;
обезбеђеност здравственим радницима са вишом и средњом стручном спремом је
762 детета на 1 сестру на нивоу округа.
У току 2010. године реализовано је укупно 22.718 куративних и
превентивних посета, што у односу на реализован број посета у току 2009. године
представља пад од 32% (по подацима из здравствено - статистичких извештаја о
раду домова здравља у 2010. години).

Табела бр.4
Посете лекару у 2010. години
Општине

Звечан
Зубин Поток
Косовска
Митровица
Лепосавић
Косовскомитровачки округ

Превентивне
посете
2019
(38,6%)
1668
(24,0)
3576
(22,9%)
2964
(20,8%)
10227
(24,3%)

Куративне
посете

Укупан број Услуге сестара
посета
лекару

3207

5226

2070

5279

6947

2796

12018

15594

4522

11318

14282

2222

31822

42049

11610

Извор података: Планско-извештајне табеле реализације Планова рада домова зравља на Косовско
митровачком округу за 2010. годину

Учешће превентивних у укупном броју прегледа се удвостручило: од 12% у
2009. години бележи пораст на 24% у 2010. години.
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Укупан број превентивних прегледа је два и по пута већи у 2010. години у
односу на исти број из 2009. године, број куративних прегледа је за 7% већи у 2010.
години и њихов међусобни однос износи 0,3:1 – што значи да је 1 превентивни
преглед реализован на 3 куративна прегледа, у току 2010. године.
Просечан број посета (превентивних и куративних) по 1 детету је у 2010.
години износио 2,7 (у 2009. години износио је 4,0 посете);
просечан број превентивних прегледа је на 1 дете, такође на округу, износио
1,2 ( у 2009. години - 0,46).
По подацима из здравствено статистичких извештаја, годишња
оптерећеност лекара је износила 3.786 прегледа по лекару; што би значило да је у
току дана реализовано 17 посета по лекару, односно 2,5 посете на 1 сат.

8. Служба здравствене заштите жена
Служба за здравствену заштиту жена организована је у сваком дому здравља
округа и у пунктовима са саветовалиштима. У овој служби у округу раде 6 лекара,
(5 специјалиста) - колико је радило и у 2009. години и 13 виших-средњих
медицинских радника (2 сестре на једног лекара) – једна сестра више у односу на
број из 2009. године. У 2010. години укупно је остварено 15.521 посета у
ординацији код лекара (5% више него у 2009. години) или 2.587 посета по лекару,
1257 посета саветовалишту за труднице (око 2% више него у 2009. години) или 210
по лекару, 101 посета саветовалишту за планирање породице (63% мање него у
2009. години) .
Табела бр. 5
2010. година
Општине

Звечан
Зубин Поток
Косовска
Митровица
Лепосавић
Косовскомитровачки
округ

Превентивни
прегледи
лекара
1.193
(35,1%)
811
(63,8%)
4461
(38,6%)
1250
(33,1%)
7715
(38,6%)

Куративни
прегледи
лекара

Укупан број
прегледа

Дијагностичко
терапијске
услуге

2.203

3.396

1.247

460

1.271

890

7088

11549

7990

2522

3772

468

12273

19988

10595

Извор података: Планско-извештајне табеле реализације Планова рада домова зравља на Косовско
митровачком округу за 2010. годину
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Укупан број превентивних прегледа је порастао за 19% у 2010. години у
односу на исти број из 2009. године, број куративних прегледа није забележио
значајнију разлику у посматраном периоду и њихов међусобни однос износи 1:1,6 –
на непуна два куративна реализован је 1 превентивни преглед, у току 2010. године.
Такође се и учешће превентивних у укупном броју прегледа померило од
34% у 2009. години на скоро 39% у 2010. години, што представља позитиван тренд
у смислу остваривања циљева програмске здравствене заштите жена на овом
подручју.
Просечан број посета по једној жени од 15 и више година је 0,97; дневна
оптерећеност лекара износи 12,8 посета (1,8 посета у току једног сата).
Показатељи коришћења здравствене заштите код осталих медицинских
радника бележе пад у односу на исте из 2009. године: 2277 посета у току 2010.
године (око 38% мање него 2009. године); оптерећеност у току радног сата је опала
од 0,3 на 0,1 посету. Мали просечан број посета по жени у 2009. години (0,3) на
крају 2010. године је био још мањи – незнатна 0,1 посета по жени.

9. Служба стоматолошке здравствене заштите
У области стоматолошке здравствене заштите становништва на подручју
округа у 2010. години радило је 28 доктора стоматологије (3 мање него у 2009.
години), од којих је 15 специјалиста (такође 3 специјалиста мање него у 2009.
години). Број зубних техничара и асистената износио је 47 (два радника мање него
у 2009. години). Однос стоматолог – техничар је 1:0,86 стоматолог – асистент
1:0,82.
У односу на број становника на округу (68.500 према процени),
обезбеђеност стоматолозима је износила 2.446 становника на 1 стоматолога у 2010.
години; обезбеђеност зубним асистентима и техничарима је износила 1.457
становника на 1 зубног асистента / техничара.
Укупан број реализованих посета стоматологу у току 2010. године износио
је 40.126, што би у поређењу са реализованим бројем посета у 2009. години
представљао пораст од 24%.
Просечан број посета по 1 становнику износио је мање од једне посете
(0,58). Оптерећеност стоматолога је износила у посматраној години на округу –
0,93 посета на 1 сат. Другим речима, годишњи број посета по 1 стоматологу је
различит, зависно од неуједначене заступљености стоматолога и појединих
специјалиста стоматолошких грана и области, на округу, и у просеку је износио
1.433 у 2010. години.
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10. Служба лабораторијске дијагностике
У области лабораторијске дијагностике на подручју округа у 2010. години
радило је 4 доктора медицине (1 више него у 2009. години) и при том су сви
специјалисти клиничке биохемије (2 специјалиста више него у 2009. години); број
медицинских радника са средњом и вишом стручном спремом износио је 44, што
представља повећање од 16 радника у односу на стање из 2009. године.
У односу на процењен број становника на округу (око 68.500), обезбеђеност
лабораторијским кадром је већа у односу на стање из 2009. године: докторима
медицине је износила 17.125 становника по доктору и средњим/вишим кадром је
износила 1.557 становника по 1 лабораторијском техничару.
Правилником прописани норматив кадрова у области лабораторијске
дијагностике: 1 доктор медицине специјалиста клиничке биохемије у тиму са 6
лабораторијских техничара са вишом, односно средњом стручном спремом на
обим посла до 120.000 анализа годишње, предвиђа 6,3 доктора медицине – што
посматрано у односу на реализовани број анализа које се обаве у свим
лабораторијама на округу, представља задовољавајући број извршилаца са високом
стручном спремом.
У току 2010. године реализоване су 754.342 анализе, што је два пута више
од реализованог броја анализа у 2009. години.
Табела бр.6
Лабораторијске анализе у 2010. години
Општине
Хематолошке

Биохемијске

Преглед
урина

Анализе
столице

Укупан број
анализа

Звечан

15398

40893

44728

0

101019

Зубин Поток

15588

12205

7052

0

34845

Косовска
Митровица

110964

121647

145288

0

377899

Лепосавић

28407

25378

5224

0

59009

Косовскомитровачки
округ

170357

200123

202292

0

572772

Извор података: Планско-извештајне табеле реализације Планова рада домова зравља на Косовско
митровачком округу за 2010. годину
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Према подацима из планско – извештајних табела за 2010. годину, укупан
број осигураника који су користили услуге лабораторије на подручју округа,
износи 36.993; стављени у однос са укупним бројем остварених лабораторијских
анализа (572.772 анализе – према истом извору података) указују на то да је по
кориснику реализовано 15 анализа.
11. Служба радиолошке дијагностике
Према подацима Планско-извештајних табела реализације Планова рада
домова здравља на Косовско митровачком округу за 2010. годину који
представљају фактурисану реализацију, број реализованих услуга радиолошке
дијагностике (рентген графије и рентген скопије) износи 14.299; стављене у однос
са бројем осигураника код којих је урађена ова дијагностика (13.979 осигураника –
према истом извору података) указују на то да је по осигуранику реализована само
једна рентген графија/скопија.
Према поменутом извору података, као пружаоци ових услуга, наведени су
један специјалиста радиологије и девет медицинских радника са средњом стручном
спремом.
Укупан број реализованих ултразвучних прегледа током 2010. године
(приказан у планско извештајним табелама) износи 7.495; стављени у однос са
бројем осигураника код којих је урађена ова дијагностика (6.166 осигураника –
према истом извору података) указују на то да је по осигуранику реализован само
један ултразвучни преглед.

ЗАКЉУЧАК
Садашњу здравствену ситуацију у области примарне здравствене заштите на
подручју Косовко-митровачког округа карактеришу:
- Добро развијена мрежа здравствених станица и амбуланти службе за здравствену
заштиту одраслих становника;
- Добра обезбеђеност становништва бројем здравствених радника, пре свега
бројем лекара, у односу на прописане нормативе кадрова (Правилник о ближим
условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и
другим облицима здравствене службе, Сл. гл. РС, бр. 43/06, 112/09);
- Оптерећеност здравствених радника знатно испод препоручених мера
извршења (Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе, Сл. гл. РС, бр.
43/06); међутим, обзиром на специфичне услове живота и рада укупног
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становништва које живи на подручју округа, уочава се позитиван тренд у смислу
пораста оптерећености лекара бројем посета;
- Коришћење услуга примарне здравствене заштите бележи пораст у посматраном
трогодишњем периоду;
- Удео превентивних у укупном броју прегледа расте у посматраном
трогодишњем периоду ;
- Потребе становништва за услугама хитног медицинског збрињавања у
установи и на терену задовољавају се у различитом и неуједначеном обиму и
садржају услуга зависно од капацитета служби (самосталне службе или у склопу
службе здравствене заштите одраслих, различити капацитети возног парка) и
организационих могућности;
- Основне дијагностичке процедуре: лабораторијске, радиолошке и
ултразвучне реализују се у складу са постојећим ресурсима (кадар, опрема,
потрошни материјал) и организацијом рада отежаном ограничењима у располагању
ресурсима;
- Потребе становништва за специјалистичким услугама: интернистичким,
ОРЛ, неуропсихијатријским, офталмолошким, физијатријским задовољавају се на
примарном нивоу пружања здравствене заштите (зависно од присутних ресурса у
опреми и кадровима) и на секундарном нивоу – у Општој болници Здравственог
центра Косовска Митровица.
- У протеклом трогодишњем периоду уочава се тренд успостављања и
побољшања сарадње са Заводом за јавно здравље Приштина – Косовска Митровица
у делу вођења медицинске документације, извештавања о раду, али и у области
јавно здравствених активности (учешће у акцијама васпитања за здравље, учешће у
превенцији и сузбијању заразних болести, рано откривање хроничних масовних
незаразних болести, учешће у едукацијама које је организовао Завод за јавно
здравље Приштина – Косовска Митровица).

Анализу припремили:
др Бисерка Вучинић
др Живорад Радојковић
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