ПРЕПОРУЧЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИМАРНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
1. ДОМ ЗДРАВЉА „РАКОВИЦА“:
Од препоручених показатеља овај дом здравља пратио је следеће
показатеље:
Обухват вакцинацијом против грипа особа оболелих од хроничних
незаразних болести (20,85%);
Проценат пацијената са коронарном болешћу срца којима је у здравствени
картон убележена вредност холестерола (90%);
Проценат пацијената са коронарном болешћу који пуше, а којима је
убележена вредност холестерола (73,4%).
Проценат пацијената са повишеним крвним притиском код којих је уписана
у картон вредност измереног притиска (99,1%).
Проценат пацијената са повишеним крвним притиском код којих је код
последњег мерења вредност крвног притиска износила 140/90 и мање (81,5%).
Обухват циљаним прегледом за рано откривње рака грлића материце жена
од 20 до 65 година живота (35,37%).
У стоматолошкој служби код популације од 35 до 44 година број
прегледаних пацијената (3.543), укупан број извађених зуба (598), просечан број
извађених зуба (0,17).

2. ДОМ ЗДРАВЉА „ ВОЖДОВАЦ“:
У овом дому здравља од препоручених показатеља прате се:
Проценат посета са недефинисаном дијагнозом: општа медицина - 1,2%,
педијатрија - 4,7%, гинекологија - 1% и медицина рада - 10,1. Укупно је било 5%
тих пацијената.
Проценат жена од 20 до 65 година обухваћених циљаним прегледом на рак
грлића материце (16,5%).
Проценат пацијената који су отказали заказани преглед - 1,7% ( у
интернистичкој и офталмолошкој служби)
Проценат пацијената који су прегледани у року од 30 минута од времена
заказаног термина - 44,2% (интерна медицина и офталмологија)
Проценат запослених који су обухваћени програмом промоције здравља 14,3%
Проценат запослених оспособљених за пружање прве помоћи на радном
месту - 16,2%.
У стоматолошкој служби: број прегледаних у популацији од 35 до 44
(2.199), број извађених зуба у популацији од 35 до 44 година живота (712),
просечан број извађених зуба у популацији 35 до 44 година (0,32).

3. ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“:
Проценат жена узраста од 20 до 65 година обухваћених прегледом на рано
откривање карцинома грлића материце (0,67%).
Проценат првих посета са недефинисаном дијагнозом (општа медицина –
3,8%, здравствена заштита деце - 3,6%, здравствена заштита школске деце - 3,41%,
здравствена заштита жена – 0,35%, медицина рада - 3,15%.
Проценат вакцинисаних оболелих од хронично незаразних болести против
грипа - 26,3%.
Проценат саветованих коронарних болесника о прекиду пушења - 3,5%
Проценат регистрованих вредности холестерола код коронарних болесника 8,4%.
Проценат пацијената са хипертензијом код којих су уписане вредности
100%.
4. ДОМ ЗДРАВЉА „ ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ - ЧУКАРИЦА
Проценат жена од 25 до 65 година живота обухваћених прегледом на рану
дијагнозу Ca PVU ( 6,9%)
Проценат извађених зуба у популацији од 35 до 44 година живота (5,8%),
број прегледаних у овој популацији је 8.172, а број извађених зуба 1.583.
5. ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“ - БАРАЈЕВО
Обухват вакцинацијом против грипа особа оболелих од хроничних
незаразних болести је 76%.
Проценат пацијената са коронарном болешћу срца који пуше и у чијим
здравственим картонима је убележен савет о прекиду пушења је 86%.
Проценат пацијената са коронарном болешћу срца којима је уписана
вредност укупног холестерола у здравственом картону је 86,6%.
Проценат пацијената са повишеним притиском код којих је у здравственом
картону уписана вредност измереног притиска је 93,2%.
Проценат пацијената са повишеним притиском код којих је измерена
вредност износила 140/90 или је била нижа је 5,3%.
Проценат првих посета са недефинисаном дијагнозом у односу на укупан
број посета је 2,9%.
Проценат подударности упутне дијагнозе и дијагнозе коју је поставио
специјалиста је 88,1%.

6. ДОМ ЗДРАВЉА „ВРАЧАР“:
Проценат првих прегледа са недефинисаном дијагнозом (општа медицина 1,6%, здравствена заштита деце и школске деце - 7,2%, здравствена заштита жена 0%).
Проценат жена узраста од 25 до 65 година живота обухваћених циљаним
прегледима за рано откривање рака грлића материце - 6,6%.
7. ДОМ ЗДРАВЉА „СТАРИ ГРАД“:
Обухват вакцинацијом против грипа особа оболелих од хроничних
незаразних обољења је 24,5%. Проценат лица обухваћених промоцијом здравља на
радном месту је 18%.
Обухват жена од 20 до 65 година живота на циљани преглед на карцином
грлића материце је 32,47%.
8. ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“:
Обухват вакцинацијом против грипа особа оболелих од хроничних
незаразних болести - 19,7%.
Проценат пацијената са коронарном болешћу срца који пуше у чијим
здравственим картонима је убележен савет о прекиду пушења у последњих
дванаест месеци - 100%
Проценат пацијената са повишеним крвним притиском код којих је у
здравствени картон уписана вредност крвног притиска измереног у последњих 12
месеци - 100%
Проценат жена од 20 до 65 година старости обухваћених циљаним
прегледом за рано откривање рака грлића материце - 46.3%.

9. ДОМ ЗДРАВЉА „ГРОЦКА“:
Број вакцинисаних од грипа хроничних болесника је 2.044.
Од 36 контролисаних картона узорак од укупно 361 оболелог од коронарних
болести у ДЗ Гроцка ниједан пацијент није пушач, у 4 картона није уписана
вредност ТА, у 8 контролисаних картона није уписан резултат гликемије, у 11
картона није уписана вредност холестерола и у 12 картона није уписано да је дат
савет.

10. ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“ – ПАЛИЛУЛА:
Проценат пацијената са коронарном болешћу срца који пуше, у чијим
здравственим картонима је убележен савет о прекиду пушења у последњих 12
месеци је 78,86%
Проценат пацијената са коронарном болешћу срца којима је у здравственим
картонима убележена вредност укупног холестерола је 78,88%.
Проценат пацијената са повишеним крвним притиском код којих је у
здравственом картону уписана вредност измереног крвног притиска је 52,46%.
Проценат првих посета са недефинисаном дијагнозом у односу на први број
посета 3,49%.

11. ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“:
Број деце до 18 година живота са акутним инфекцијама горњих дисајних
путева је 149.387, број деце којима су при првој посети прописани антибиотици
износио је 35.560 или 23,8%
Проценат првих посета са недефинисаном дијагнозом у односу на укупан
број првих посета 0,003%.
Број жена од 20 до 65 година старости код којих је обављен циљани преглед
на рано откривање рака грлића материце је 11.492.
Проценат прегледаних жена генеративног доба је 14,19%.
Обухват вакцинацијом против грипа особа оболелих од хроничних
незаразних болести је 27%.
Проценат пацијената са коронарном болешћу срца којима је у здравствени
картон уписана вредност укупног холестерола у последњих 12 месеци је 100%.
Проценат пацијената са повишеним крвним притиском код којих су у
здравствени картон уписане вредности крвног притиска измереног у последњих 12
месеци је 100%.
Проценат запослених који су обухваћени програмима промоције здравља на
радном месту износи 25,3%
Просечан број извађених зуба у популацији старости од 35 до 44 година, на
прегледаних 12.328 пацијената, износи 0,13%.
Проценат пацијената који су прегледани у року 30 минута од времена
заказаног термина износи 93,03%.
Проценат пацијената који су отказали заказани специјалистичко
консултативни преглед износи 7,99%.
12. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ:

Проценат пацијената који не пуше најмање 6 месеци од укупног броја
пацијената који су прошли кроз програм саветовалишта за одвикавање од пушења
У Градском заводу за плућне болести већ неколико година успешно ради
Саветовалиште за одвикавање од пушења. У 2008. години кроз едукације у
саветовалишту прошло је 1.681 пушача. На крају осмодневне едукације њих 742
(47,7%) није пушило, након 3 месеца од завршетка едукације 509 (33,6%) не пуши.
а након 6 месеци (подаци су комплетирани за 1.439 пацијената) 30% пацијената
није пушило.

