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Реч аутора

ствено осигурање је увео систем извештавања путем 
електронске фактуре, па су здравствене установе 
постепено почеле да користе фактурисану реализа-
цију као основни извор података. Од 2014. године 
је уведена нова номенклатура здравствених услуга 
на секундарном и терцијарном нивоу, а од 2017. го-
дине, 5 београдских болница кoje су биле у пилот 
пројекту, започеле су нови систем финансирања, 
по дијагностички сродним групама (ДСГ). Од 2018. 
године 12 болница за збрињавање акутних стања 
и обољења (укључујући Клинички центар Србије и 
4 клиничко-болничка центра) је укључено у систем 
извештавања и финансирања по ДСГ. Такође, од 
2016. године у Београду, као и у Србији, започето је 
увођење интегрисаног здравственог информацио-
ног система (ИЗИС) са електронским заказивањем 
прегледа. Наведене промене су могле утицати на 
коришћење здравствене заштите, али и на квалитет 
података.
 У публикацији су приказани и доступни по-
даци о раду приватних здравствених установа, који 
се односе на стално запослене здравствене радни-
ке и пружене услуге. Учестале промене у називима 
установа, стално отварање нових и затварање по-
стојећих приватних установа, као и промена њихове 
намене, отежава праћење и анализу рада приватног 
сектора. Такође, кроз постојећи рутински систем из-
вештавања, не евидентирају се лекари консултанти, 
те није могуће адекватно сагледати рад лекара у 
приватном сектору.
 Завод за здравствену заштиту радника „Же-
лезнице Србије“ и Апотека Београд нису приказани у 
публикацији, с обзиром на то да располажемо само 
делимичним подацима о коришћењу здравствене 
заштите у овим установама за анализирани период.
 С обзиром на доступност података здравс-
твене статистике, публикација се односи на период 
од 2010. до 2019. године, и не обухвата 2020. годину. 
Пандемија COVID -19  током 2020. године је показа-
ла колико непредвидиви, неочекивани и глобални 
могу бити изазови с којима се сусрећу здравстве-
ни системи. Анализа рада здравствених установа, 
кадровске обезбеђености и оптерећености и ко-
ришћења здравствене заштите, која је приказана у 
публикацији може послужити као путоказ и за орга-
низацију здравственог система у Београду у ванред-
ним ситуацијама.

 Ова публикација настала је у оквиру Пројек-
та „Анализа и акциони план унапређења здравстве-
не заштите у Београду“ који је финансирао Секрета-
ријат за здравство Градске управе града Београда. 
Циљ jе да се у решавање приоритетних изазова 
здравствене заштите и унапређења здравља грађа-
на, као партнери здравственог сектора, укључе и 
сви чиниоци друштва и локалне самоуправе. Пре-
ма нашим системским законима, у обезбеђивању и 
спровођењу здравствене заштите учествују грађани, 
породица, послодавци, образовне и друге установе, 
хуманитарне, верске, спортске и друге организа-
ције, удружења, здравствена служба, организације 
за здравствено осигурање, као и општине, градови, 
аутономне покрајине и Република. Крајњи циљ је 
постизање квалитетне, безбедне и сигурне здравс-
твене заштите коју у интересу корисника, заједнич-
ки унапређују и развијају кључни актери у здрав-
ственом систему и сви учесници у систему јавног 
здравља. 
 У готово двомилионском граду, где је скоро 
сваки пети становник старији од 65 година, здравс-
твене потребе су разноврсне и бројне. Здравствену 
заштиту становницима Београда, а на терцијарном 
нивоу и пацијентима из свих крајева Србије, обез-
беђује 58 здравствених установа и, као и преко 1350 
приватних установа, чији је развој у експанзији.
 У првом делу је сажето осликан рад здрав-
ствених установа и коришћење здравствене заштите 
на примарном нивоу и то збирно за домове здравља, 
као и за појединачне службе у домовима здравља, а 
затим заводи и приватне ванболничке установе. У 
другом делу је приказана болничка заштита, збир-
но и по изабраним медицинским дисциплинама, а 
такође и приватне болнице. У трећем делу је прика-
зан рад здравствених установа које здравствену де-
латност обављају на више нивоа. Извори података 
за ову публикацију били су: Извештаји о извршењу 
планова рада, Статистички извештаји прописани за-
конском регулативом, Извештаји о показатељима 
квалитета здравствених установа у Београду, Инди-
видуални извештаји о хоспитализованим пацијенти-
ма, као и подаци о становништву Републичког заво-
да за статистику.
 Треба истаћи да је у периоду од 2010. до 
2019. године, који је приказан у овој публикацији 
било више промена, како у систему здравствене 
заштите, тако и у систему евидентирања података 
и извештавања. У 2009. години, која је претходила 
анализираном периоду, Републички фонд за здрав-
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6 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТАНОВНИКА БЕОГРАДА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТАНОВНИКА БЕОГРАДА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТАНОВНИКА БЕОГРАДА

Здравствену заштиту за 1.694.056 становника Београда обезбеђује  
58 здравствених установа:
 16 домова здравља
 1 клинички центар 
 4 клиничко-болничка центра
 6 клиника
 6 специјалних болница
 11 завода и института са стационаром
 10 завода и института без стационара 
 2 института/завода за јавно здравље
	 ВМА
 1 апотека

Број запослених у здравственим установама у Београду смањен је за 6,5% у десетогодишњем 
периоду.

2010. ГОДИНА 2019. ГОДИНА

32.253 ЗАПОСЛЕНА:
 6.211 лекара
 651 стоматолога
 665 фармацеута 
 713 здравствених сарадника
 16.790 здравствених радника са вишом  
 и средњом стручном спремом
 2.182 административних радника
 4.892 техничка радника

30.144 ЗАПОСЛЕНА
 6.046 лекара
 487 стоматолога 
 614 фармацеута
 694 здравствених сарадника
 16.602 здравствених радника са вишом  
 и средњом стручном спремом
 1.868 административних радника 
 3.766 техничких радника 

Бележи се смањење свих профила запослених у здравственим установама, с тим што је структура 
промењена у корист здравствених радника, чији се удео повећава, док се удео немедицинских 
радника смањује.  

У ВАНБОЛНИЧКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

2019. ГОДИНА2010. ГОДИНА

3,2%

14,4%

0,8%

3%

Лекари                                                      19,3%    20,1%

Медицинске сестаре/техничари       52,1%    55,1%

Немедицински радници                      21,9%    18,7%         
Административни радници      

ПРОФИЛИ
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТАНОВНИКА БЕОГРАДА

У истом периоду повећан је обим рада и ванболничких и болничких здравствених установа. 

У десетогодишњем периоду 3 пута је повећан обим рада 
приватних здравствених установа, како број хоспитализованих 
пацијената у приватним болницама, тако и број урађених прегледа 
у ванболничким приватним здравственим установама у Београду. 

2019. ГОДИНА

2019. ГОДИНА

2010. ГОДИНА

2010. ГОДИНА

У БОЛНИЧКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

У ВАНБОЛНИЧКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

4%

8%

34%

14%

7%

66%

5%

Болнички лечени пацијенти                                  297.700                  309.501   

Лечени у дневној болници                                     113.264                  151.833   

Специјалистички прегледи у болници             3.384.390              3.622.223 

Број оперисаних пацијената                                    162.200                 176.309            

Прегледи                                                                10.356.059              11.136.500 

Дијагностичко-терапијске услуге                        17.855.558              20.427.054  

Здравствено васпитни рад                                        318.580                    528.080         





ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Примарна здравствена заштита представља први ниво контакта појединца, породице и заједнице са 
системом, а изабрани лекар и његов тим представљају „чуваре капије” за улаз у здравствени систем

Примарна здравствена заштита: 

•    оријентисана је ка појединцу, породици и заједници

• обезбеђује континуитет одређен потребама пацијента 

• решава акутне и хроничне поремећаје здравља

• акценат ставља на промоцију здравља и превенцију

• подразумева мултисекторску сарадњу

• примењује одговарајуће технологије за здравље

Организација примарне здравствене заштите у Београду према Плану мреже здравствених 
установа

више од

 85%
здравствених проблема 

популације решава се

у примарној 

здравственој заштити

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Примарна здравствена заштита представља први ниво контакта појединца, породице и 
заједнице са системом, а изабрани лекар и његов тим представљају „чуваре капије” за улаз у 
здравствени систем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

>85% 
здравствених 
проблема 

популације решава 
се 

у примарној 
здравственој 

заштити 

Примарна здравствена заштита:  
 
 оријентисана је ка појединцу, породици и заједници 
 обезбеђује континуитет одређен потребама пацијента  
 решава акутне и хроничне поремећаје здравља 
 акценат ставља на промоцију здравља и превенцију 
 има релативно ниску цену коштања 
 подразумева мултисекторску сарадњу 
 примењује одговарајуће технологије за здравље

Организација примарне здравствене заштите у Београду према 
Плану мреже здравствених установа 

Домови здравља Заводи на примарном нивоу 
здравствене заштите и апотека

1. „Др Милорад Влајковић“ Барајево  
2.  „Вождовац“ 
3. „Врачар“ 
4. „Гроцка“ 
5. „Звездара“ 
6. „Земун“ 
7. „Др Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац 
8. „Младеновац“ 
9. „Нови Београд“  
10. „Обреновац“ 
11. „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
12. „Раковица“ 
13. „Савски венац“ 
14. „Сопот“ 
15. „Стари град“ 
16. „Др Симо Милошевић” Чукарица

1. Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова 
 

2. Градски завод за геронтологију и 
палијативно збрињавање, Београд 

 
3. Градски завод за кожне и венеричне 

болести  
 
4. Градски завод за хитну медицинску 

помоћ  
 
5. Градски завод за болести плућа и 

туберкулозу  
 
6. Завод за здравствену заштиту студената  
 
7. Апотека „Београд“ 

2. Завод за геријатрију и палијативно  
    збрињавање
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

ДОМОВИ ЗДРАВЉА

Домови здравља са здравственим станицама и амбулантама, организовани су на територији 16 
општина у Београду (Дом здравља „Земун“ пружа здравствену заштиту и становницима  општине 
Сурчин) чиме је постигнут висок ниво доступности здравствене заштите грађанима Београда.

У оквиру домова здравља организоване су службе за здравствену заштиту: деце, жена, одраслих 
становника, стоматолошка и поливалентна патронажна служба, кућно лечење, службе радиолошке, 
ултразвучне и лабораторијске дијагностике, консултативно-специјалистичке службе. Службе хит-
не медицинске помоћи организоване су у домовима здравља у удаљенијим општинама. Домови 
здравља у општинама Барајево и Обреновац имају јединице за хемодијализу, а Дом здравља у Ла-
заревцу има ванболничко породилиште. 

2 
 

ДОМОВИ ЗДРАВЉА 
 

Домови здравља са здравственим станицама и амбулантама, организовани су на територији 
16 општина у Београду (Дом здравља „Земун“ пружа здравствену заштиту и становницима  општине 
Сурчин) чиме је постигнут висок ниво доступности здравствене заштите грађанима Београда. 

У  оквиру  домова  здравља  организоване  су  службе  за  здравствену  заштиту:  деце,  жена, 
одраслих  становника,  стоматолошка  и  поливалентна  патронажна  служба,  кућно  лечење,  службе 
радиолошке,  ултразвучне  и  лабораторијске  дијагностике,  консултативно‐специјалистичке  службе. 
Службе хитне медицинске помоћи организоване су у домовима здравља у удаљенијим општинама. 
Домови  здравља  у  општинама  Барајево  и  Обреновац  имају  јединице  за  хемодијализу,  а  Дом 
здравља у Лазаревцу има ванболничко породилиште.  

 
Запослени у домовима здравља у Београду 2010. и 2019. године 

 
Током 2019. године у домовима здравља остварено је: 
 10.435.142 посете лекару, од чега је 14% превентивних  
 18.688.711 дијагностичких и терапијских услуга  
 448.310 услуга здравственог васпитања 
 14.250 хемодијализа                                   
 78 порођаја 
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2010 2019

7.858 запослених у 2010.  
6.787 запослених у 2019. 
6.840 запослених 30.06.2020. 

*** 
 у десетогодишњем периоду 
је смањен број запослених у 

домовима здравља  
за 13,6% 

*** 
број лекара је смањен 

за 14,5% 
*** 

број немедицинских радника је 
смањен 
за 21% 

41.740 пацијената 
у просеку је свакога дана у 2019. години 
посетило домове здравља у Београду 

 
*** 

Свакога дана се у домовима здравља  
у просеку уради  

 43.409 лабораторијских анализа 
 897 радиолошких прегледа 
 586 ултразвучних прегледа   

за 13,6%
је смањен укупан број 

запослених у домовима здравља 
у 10-годишњем периоду

за 14,5%
је смањен број лекара

за 21%
је смањен број 

немедицинских радника

41.740 пацијената
у просеку је свакога дана у 2019. години

посетило домове здравља у Београду

Свакога дана се у просеку уради 

43.409 лабораторијских анализа

897 радиолошких прегледа

586 ултразвучних прегледа 

Запослени у домовима здравља у Београду 2010. и 2019. године

Током 2019. године у домовима здравља остварено је:
•     10.435.142 посете лекару, од чега је 14% превентивних 

•     18.688.711 дијагностичких и терапијских услуга 

•     448.310 услуга здравственог васпитања

•     14.250 хемодијализа                                  

•     78 порођаја

7.858
запослених

6.787
запослених

6.840
запослених

2010. 2019. 2020.
30.06.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

3 
 

Здравствена заштита деце предшколског узраста 
 

Примарну здравствену заштиту мале и предшколске деце у домовима здравља у Београду, 
у 2019.  години су обезбеђивала 152 лекара специјалисте педијатрије  (још 12 лекара налази се на 
специјализацији  из  педијатрије)  и  239  медицинских  сестара,  кроз  рад  служби  за  здравствену 
заштиту деце предшколског узраста и развојних саветовалишта.  

Током  десетогодишњег  периода  смањивао  се  број  педијатара  који  раде  у  домовима 
здравља у Београду, повећавао се број деце по лекару,  а оптерећеност педијатара  је била за 1/3 
већа од прописане.  
  У 2010. години у Београду је било 137.607 деце предшколског узраста, док је у 2019. години 
број деце овог узраста био 142.696. 
 
 
 
 
 
 
 
Број педијатара и број посета у здравственој заштити мале и 
предшколске деце у Београду, 2010‐2019. године 

 
 
Број мале и предшколске деце по педијатру, обезбеђеност 
    2010 ‐ 2019. године 
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7,4% 
становника Београда чине  

мала и деца предшколског узраста  
0‐6 година

10% 
мање посета  

*** 
11% 

мање педијатара у 
десетогодишњем периоду 

РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ 
 

 током 2019. урађено је  
3.717 прегледа лекара 
8.482 услуге психолога 
63.465 услуга логопеда 

(дефектолога) 
10.369 услуга социјалног 

радника 
 *** 

Значај саветовалишта се 
огледа у раном откривању и 

отклањању развојних 
поремећаја. 

 3,7% 
повећан је  број мале и предшколске деце 
у Београду у десетогодишњем периоду 

3 
 

Здравствена заштита деце предшколског узраста 
 

Примарну здравствену заштиту мале и предшколске деце у домовима здравља у Београду, 
у 2019.  години су обезбеђивала 152 лекара специјалисте педијатрије  (још 12 лекара налази се на 
специјализацији  из  педијатрије)  и  239  медицинских  сестара,  кроз  рад  служби  за  здравствену 
заштиту деце предшколског узраста и развојних саветовалишта.  

Током  десетогодишњег  периода  смањивао  се  број  педијатара  који  раде  у  домовима 
здравља у Београду, повећавао се број деце по лекару,  а оптерећеност педијатара  је била за 1/3 
већа од прописане.  
  У 2010. години у Београду је било 137.607 деце предшколског узраста, док је у 2019. години 
број деце овог узраста био 142.696. 
 
 
 
 
 
 
 
Број педијатара и број посета у здравственој заштити мале и 
предшколске деце у Београду, 2010‐2019. године 

 
 
Број мале и предшколске деце по педијатру, обезбеђеност 
    2010 ‐ 2019. године 
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7,4% 
становника Београда чине  

мала и деца предшколског узраста  
0‐6 година

10% 
мање посета  

*** 
11% 

мање педијатара у 
десетогодишњем периоду 

РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ 
 

 током 2019. урађено је  
3.717 прегледа лекара 
8.482 услуге психолога 
63.465 услуга логопеда 

(дефектолога) 
10.369 услуга социјалног 

радника 
 *** 

Значај саветовалишта се 
огледа у раном откривању и 

отклањању развојних 
поремећаја. 

 3,7% 
повећан је  број мале и предшколске деце 
у Београду у десетогодишњем периоду 

Здравствена заштита деце предшколског узраста

Примарну здравствену заштиту мале и предшколске деце у домовима здравља у Београду, у 2019. 
години су обезбеђивала 152 лекара специјалисте педијатрије (још 12 лекара налази се на специја-
лизацији из педијатрије) и 239 медицинских сестара, кроз рад служби за здравствену заштиту деце 
предшколског узраста и развојних саветовалишта. 

Током десетогодишњег периода смањивао се број педијатара који раде у домовима здравља у Бе-
ограду, повећавао се број деце по лекару, а оптерећеност педијатара је била за 1/3 већа од пропи-
сане. 

У 2010. години у Београду је било 137.607 деце предшколског узраста, док је у 2019. години број 
деце овог узраста био 142.696.

7,4%
становника Београда

чине мала и деца 
предшколског узраста

(0-6 година)

Број педијатара и број посета у здравственој заштити мале и предшколске деце у Београду, 2010. - 2019. године

Број мале и предшколске деце по педијатру, обезбеђеност
2010 - 2019. године

10%
мање посета у

десетогодишњем периоду

11%
мање педијатара у

десетогодишњем периоду

3,7%
повећан је број 

мале и предшколске деце 
у Београду у десетогодишњем 

периоду

РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ 2019.

3.717
прегледа лекара

8.482 
услуге психијатра

63.465  
услуге логопеда (дефектолога)

10.369  
услуга социјалног радника

Значај саветовалишта се огледа у раном 
откривању и отклањању развојних 
поремећаја.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

4 
 

Обезбеђеност педијатрима – број деце по лекару у београдским домовима здравља у 2019. години  

 
 У свим домовима здравља просечна оптерећеност педијатара је већа од прописане, иако је 
обезбеђеност педијатрима повољнија од прописане у 10 домова здравља, а неповољнија у односу 
на предвиђену у 6 домова здравља у Београду.  
 
Просечно дневно оптерећење педијатара прегледима, 2010 - 2019. године  

 
 Приказано оптерећење лекара у ДЗ Лазаревац знатно је веће од реалног, с обзиром да 
општина финансира рад лекара, који нису уговорени и не улазе у укупан број лекара, али су 
прегледи које обављају приказани у оквиру укупног броја остварених прегледа деце. 
 
 Просечно дневно оптерећење педијатара по домовима здравља у Београду у 2019. години 
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4 
 

Обезбеђеност педијатрима – број деце по лекару у београдским домовима здравља у 2019. години  

 
  У свим домовима здравља просечна оптерећеност педијатара је већа од прописане, иако је 
обезбеђеност педијатрима повољнија од прописане у 10 домова здравља, а неповољнија у односу 
на предвиђену у 6 домова здравља у Београду.  
 
Просечно дневно оптерећење педијатара прегледима, 2010 ‐ 2019. године  

 
  Приказано  оптерећење  лекара  у  ДЗ  Лазаревац  знатно  је  веће  од  реалног,  с  обзиром  да 
општина  финансира  рад  лекара,  који  нису  уговорени  и  не  улазе  у  укупан  број  лекара,  али  су 
прегледи које обављају приказани у оквиру укупног броја остварених прегледа деце. 
 
 Просечно дневно оптерећење педијатара по домовима здравља у Београду у 2019. години 
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Обезбеђеност педијатрима – број деце по лекару у београдским домовима здравља у 2019. години  

 
 У свим домовима здравља просечна оптерећеност педијатара је већа од прописане, иако је 
обезбеђеност педијатрима повољнија од прописане у 10 домова здравља, а неповољнија у односу 
на предвиђену у 6 домова здравља у Београду.  
 
Просечно дневно оптерећење педијатара прегледима, 2010 - 2019. године  

 
 Приказано оптерећење лекара у ДЗ Лазаревац знатно је веће од реалног, с обзиром да 
општина финансира рад лекара, који нису уговорени и не улазе у укупан број лекара, али су 
прегледи које обављају приказани у оквиру укупног броја остварених прегледа деце. 
 
 Просечно дневно оптерећење педијатара по домовима здравља у Београду у 2019. години 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Барајево
Вождовац

Врачар
Гроцка

Звездара
Земун

Лазаревац
Младеновац
Нови Београд

Обреновац
Палилула
Раковица

Савски венац
Сопот

Стари град
Чукарица

41,8 43,8 39,5 41,3 42,9 42,3 43,5 42,3 43,0 41,8

0
15
30
45
60
75

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019бр
оj

пр
ег
ле

да
/д
ан

   

30 је предвиђено мерама извршења

32,4
46,9

33,1 34,9 34,6 39,9

71,6

46,6 45,0
36,4

49,3 45,3
34,6 33,4 34,7 40,5

0
15
30
45
60
75

бр
оj

пр
ег
ле

да
/д
ан

5 
 

Удео превентивних у укупним прегледима деце, 2010‐2019. године

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  Обухват  деце  предшколског  узраста  превентивним  прегледима  је  одличан  код 
новорођенчади и одојчади, као и код деце пред упис у школу. Нешто мањи обухват постиже се код 
ултразвучних прегледа кукова новорођенчади и систематских прегледа деце у 2. години живота, а 
још мањи обухват у односу на очекивани се бележи код прегледа деце у 4. години живота. 
 
Остварени обухват деце предшколског узраста превентивним прегледима у 2019. години 

 

  У  домовима  здравља  у  2019.  години  откривено  је  2.243  деце  са  сметњама  у  развоју,  а 
највећи је број откривених говорних сметњи (1.203), следе деца са комбинованим сметњама (392), 
сметњама вида (298), психичком заосталошћу (179), сметњама слуха (64) и другим сметњама. 
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***

Предвиђени педијатријски  
превентивни прегледи 

 
 6 прегледа код новорођенчади и одојчади  
 2  прегледа у 2. години живота детета 
 по 1 преглед у 4. години и пред полазак у 

школу ‐ 6/7 година 
 контролни прегледи деце у 3. и 5. години 

живота  
 превентивни  прегледи  одојчади са ризиком 
 

Остварени педијатријски  
превентивни прегледи у 2019. години 

 115.927 прегледа новорођенчади и 
одојчади (6,5 прегледа по детету) 

 31.616 прегледа деце у 2. години (2 
прегледа по детету) 

 10.440 прегледа деце у 4. години (0,6) 
 25.632 прегледа деце пред полазак у 

школу ‐ 6/7 година (1,8 прегледа по детету) 
 7.766 контролних прегледа деце у 3. и 5. 

години живота 

У свим домовима здравља просечна 
оптерећеност педијатара је већа од 
прописане, иако је обезбеђеност 
педијатрима повољнија од прописане 
у 10 домова здравља, а неповољнија 
у односу на предвиђену у 6 домова 
здравља у Београду. 

Приказано оптерећење лекара у ДЗ 
Лазаревац знатно је веће од реалног, 
с обзиром да општина финансира 
рад лекара, који нису уговорени и 
не улазе у укупан број лекара, али су 
прегледи које обављају приказани 
у оквиру укупног броја остварених 
прегледа деце.

Обезбеђеност педијатрима – број деце по лекару у београдским домовима здравља у 2019. години

Удео превентивних у укупним прегледима деце, 2010-2019. године

Просечно дневно оптерећење педијатара прегледима, 2010 - 2019. године

Просечно дневно оптерећење педијатара по домовима здравља  у Београду у 2019. години

свих прегледа деце
чине
ПРЕВЕНТИВНИ
ПРЕГЛЕДИ

1/3
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Предвиђени педијатријски 
превентивни прегледи

•   6 прегледа 
     код новорођенчади и одојчади 

•   2  прегледа 
     у 2. години живота детета

•   по 1 преглед 
     у 4. години и пред полазак у  
     школу - 6/7 година

•   контролни прегледи деце 
     у 3. и 5. години 
     живота 

•   превентивни  прегледи  
      одојчади са ризиком

Остварени педијатријски 
превентивни прегледи у 2019. години

115.927 
прегледа новорођенчади и одојчади 

(6,5 прегледа по детету)

31.616 
прегледа деце у 2. години 

(2 прегледа по детету)

10.440 
прегледа деце у 4. години (0,6)

25.632 
прегледа деце пред полазак у школу 
- 6/7 година (1,8 прегледа по детету)

7.766
 контролних прегледа деце 

у 3. и 5. години живота

Обухват деце предшколског узраста превентивним прегледима је одличан код новорођенчади и 
одојчади, као и код деце пред упис у школу. Нешто мањи обухват постиже се код ултразвучних пре-
гледа кукова новорођенчади и систематских прегледа деце у 2. години живота, а још мањи обухват 
у односу на очекивани се бележи код прегледа деце у 4. години живота.

У домовима здравља у 2019. години откривено је 2.243 деце са сметњама у развоју:

деце са говорним 
сметњама

деца са 
комбинованим 

сметњама

деца са 
сметњама 

вида 

деца са 
психичком 

заосталошћу

деца са 
другим 

сметњама

5 
 

Удео превентивних у укупним прегледима деце, 2010‐2019. године

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  Обухват  деце  предшколског  узраста  превентивним  прегледима  је  одличан  код 
новорођенчади и одојчади, као и код деце пред упис у школу. Нешто мањи обухват постиже се код 
ултразвучних прегледа кукова новорођенчади и систематских прегледа деце у 2. години живота, а 
још мањи обухват у односу на очекивани се бележи код прегледа деце у 4. години живота. 
 
Остварени обухват деце предшколског узраста превентивним прегледима у 2019. години 

 

  У  домовима  здравља  у  2019.  години  откривено  је  2.243  деце  са  сметњама  у  развоју,  а 
највећи је број откривених говорних сметњи (1.203), следе деца са комбинованим сметњама (392), 
сметњама вида (298), психичком заосталошћу (179), сметњама слуха (64) и другим сметњама. 
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1/3  
свих прегледа деце 

***

Предвиђени педијатријски  
превентивни прегледи 

 
 6 прегледа код новорођенчади и одојчади  
 2  прегледа у 2. години живота детета 
 по 1 преглед у 4. години и пред полазак у 

школу ‐ 6/7 година 
 контролни прегледи деце у 3. и 5. години 

живота  
 превентивни  прегледи  одојчади са ризиком 
 

Остварени педијатријски  
превентивни прегледи у 2019. години 

 115.927 прегледа новорођенчади и 
одојчади (6,5 прегледа по детету) 

 31.616 прегледа деце у 2. години (2 
прегледа по детету) 

 10.440 прегледа деце у 4. години (0,6) 
 25.632 прегледа деце пред полазак у 

школу ‐ 6/7 година (1,8 прегледа по детету) 
 7.766 контролних прегледа деце у 3. и 5. 

години живота 

Остварени обухват деце предшколског узраста превентивним прегледима у 2019. години

392 298 179 641.203
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Најчешћа обољења регистрована код деце предшколског узраста у Београду у 2019. години

6 
 

   

              
 
     

Структура морбидитета деце предшколског узраста у Београду није се много променила у 
десетогодишњем периоду,  тако да су као и у 2019.  години и у 2010.  исте  три  групе болести биле 
најчешће  регистроване  код  деце  овог  узраста.  На  првом  месту  у  десетогодишњем  периоду  су 
болести система за дисање, затим симптоми, знаци и патолошки лабораторијски и клинички налази 
на другом месту и на трећем заразне болести. 
 
Најчешћа обољења регистрована код деце предшколског узраста у Београду у 2019. години 

 
 
 
 
 
 
 

278039
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75013

35174

24124
16990 45472
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симптоми
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болести коже и поткожног ткива

болести ока и припојака ока

остале болести

Болести система за дисање  
региструју се код  

1/2 деце  
предшколског узраста  
које прегледа педијатар 

*** 
2224/1000 

 стопа оболевања од болести система за 
дисање код деце предшколског узраста 

у 2019. години 
*** 

   

              

Болести система за дисање  региструју се код 

1/2 деце 
предшколског узраста  које прегледа педијатар

стопа оболевања 
од болести система за дисање 

код деце предшколског узраста 
у 2019. години

2224/1000

Структура морбидитета деце предшколског узраста у Београду није се много променила у десето-
годишњем периоду, тако да су и у 2019. години као и у 2010. исте три групе болести биле најчешће 
регистроване код деце овог узраста. На првом месту у десетогодишњем периоду су болести система 
за дисање, затим симптоми, знаци и патолошки лабораторијски и клинички налази на другом месту 
и на трећем заразне болести.
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7 

Здравствена заштита деце школског узраста 

Примарну  здравствену  заштиту  деце  школског  узраста  (од  7  до  18  година  живота),
обезбеђивала  су  у  2019.  години  122  лекара  (77  специјалиста  педијатрије  и  45  лекара  опште 
медицине)  и 175  медицинских  сестара,  кроз  рад  служби  за  здравствену  заштиту школске  деце  и 
саветовалишта за младе. На специјализацији из педијатрије налази се 22 лекара.  

Број лекара и број посета у служби за здравствену заштиту школске  
деце у домовима здравља у Београду, 2010‐2019. година

2010 2019 Тренд 
Број деце школског 
узраста у Београду

194.523 193.136      0,7%

Број лекара 166 122 26,5%
Број медицинских 
сестара/техничара

205 175 14,6%

Обезбеђеност у служби за здравствену заштиту школске деце,
2010‐2019. година

166
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11,4%  
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школског 
узраста у 

Београду се 
смањио  
за 0,7%  

у последњих 
10 година

Број лекара који 
раде са школском 
децом смањио се у 
десетогодишњем 

периоду за више од 

¼
Дневно оптерећење 

прегледима се 
повећало, па је у 
2019. години сваки 
лекар који ради са 
децом школског 
узраста урадио у 
просеку више од

37
прегледа  
дневно

7 
 

Здравствена заштита деце школског узраста 
 

Примарну  здравствену  заштиту  деце  школског  узраста  (од  7  до  18  година  живота), 
обезбеђивала  су  у  2019.  години  122  лекара  (77  специјалиста  педијатрије  и  45  лекара  опште 
медицине)  и 175  медицинских  сестара,  кроз  рад  служби  за  здравствену  заштиту школске  деце  и 
саветовалишта за младе. На специјализацији из педијатрије налази се 22 лекара.  

 
Број лекара и број посета у служби за здравствену заштиту школске  
деце у домовима здравља у Београду, 2010‐2019. година 

 
 
 
  2010  2019  Тренд 
Број деце школског 
узраста у Београду 

194.523  193.136       0,7% 

Број лекара  166  122  26,5% 
Број медицинских 
сестара/техничара 

205  175  14,6% 

 
Обезбеђеност у служби за здравствену заштиту школске деце, 
2010‐2019. година 
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Здравствена заштита деце школског узраста
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Просечно дневно оптерећење лекара који раде са децом школског 
узраста, 2010-2019. година

Просечно дневно оптерећење лекара по домовима здравља у Београду 
у 2019. години

Обезбеђеност у службама за здравствену заштиту школске деце – број деце по лекару у београдским 
домовима здравља у 2019. години 

8 
 

Обезбеђеност у службама за здравствену заштиту школске деце – број деце по лекару у 
београдским домовима здравља у 2019. години  

 
Број деце по лекару је већи од предвиђеног у половини домова здравља у Београду. У неким 
општинама, као што су Стари град, Савски венац и Врачар, већи број деце која живе у другим 
општинама иду у школе које се налазе у овим централним општинама, па се и лече у овим 
домовима здравља.    
 
Просечно дневно оптерећење лекара који раде са децом школског узраста, 2010-2019. година 

 
 

 Просечно дневно оптерећење лекара по домовима здравља у Београду у 2019. години 
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Обезбеђеност  у  службама  за  здравствену  заштиту  школске  деце  –  број  деце  по  лекару  у 
београдским домовима здравља у 2019. години  

 
Број  деце  по  лекару  је  већи  од  предвиђеног  у  половини  домова  здравља  у  Београду.  У  неким 
општинама,  као  што  су  Стари  град,  Савски  венац  и  Врачар,  већи  број  деце  која  живе  у  другим 
општинама  иду  у  школе  које  се  налазе  у  овим  централним  општинама,  па  се  и  лече  у  овим 
домовима здравља.     
 
Просечно дневно оптерећење лекара који раде са децом школског узраста, 2010‐2019. година 

 
 

 Просечно дневно оптерећење лекара по домовима здравља у Београду у 2019. години 
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Обезбеђеност  у  службама  за  здравствену  заштиту  школске  деце  –  број  деце  по  лекару  у 
београдским домовима здравља у 2019. години  

 
Број  деце  по  лекару  је  већи  од  предвиђеног  у  половини  домова  здравља  у  Београду.  У  неким 
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општинама  иду  у  школе  које  се  налазе  у  овим  централним  општинама,  па  се  и  лече  у  овим 
домовима здравља.     
 
Просечно дневно оптерећење лекара који раде са децом школског узраста, 2010‐2019. година 
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Број деце по 
лекару је већи 

од предвиђеног 
у половини 

домова здравља у 
Београду. У неким 

општинама, као 
што су Стари град, 

Савски венац 
и Врачар, већи 
број деце која 
живе у другим 

општинама иду 
у школе које се 
налазе у овим 

централним 
општинама, 

па се и лече у 
овим домовима 

здравља.  
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Најчешћа обољења регистрована у службама за здравствену  
заштиту деце школског узраста у Београду у 2019. години

9 
 

  
Најчешћа обољења регистрована у службама за здравствену    
заштиту деце школског узраста у Београду у 2019. години 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223037

82066

54126

29490

21597

17224
13624 61432

болести система за дисање

симптоми

заразне болести

повреде

болести коже и поткожног ткива

болести ува 

болести мишићно‐коштаног 
система
остале болести

Структура 
морбидитета школске 
деце слична је у 2019., 
као и у 2010. години, 
па су прва три места 
по учесталости иста  

 
1.073/1000  
Стопа оболевања 

деце од 
респираторних 
болести у 2019.  

*** 
1.300/1000  
Стопа оболевања 

деце од 
респираторних 
болести у 2019. 

У 2019. години у оквиру  
Саветовалишта за младе  
у домовима здравља  

у Београду 
урађено је  

 7.653 услуге психолога  
 7.117 услуга здравственог 

васпитања, од чега 
 

3.561 индивидуални здравствено‐
васпитни рад педијатра, гинеколога, 
психолога и других стручњака 
3.556 групног здравствено‐васпитног 
рада (најчешће теме су из области 
превенције болести зависности, 
правилне исхране, родне 
равноправности, превенције 
пушења,  очувања репродуктивног 
здравља, значаја физичке активности  
и здравих стилова живота уопште) 

САВЕТОВАЛИШТЕ  
ЗА МЛАДЕ  

 
од 10 до 18 година 

 
У оквиру превентивног рада у 
општинама са најмање 7.000 
школске деце предвиђен је 
саветодавни рад педијатра,  

гинеколога, психолога и других 
стручњака и то у домовима здравља:  

 
Вождовац, Врачар,  
Гроцка, Звездара,  

Лазаревац, Младеновац,  
Обреновац, Палилула, 
 Раковица, Стари град  

и Чукарица  

Структура морбидитета 
школске деце слична је у 
2019., као и у 2010. години а 
најчешће су болести система 
за дисање.

1.073/1000
Стопа оболевања деце од 
респираторних болести у 
2019.

1.300/1000 
Стопа оболевања деце од 
респираторних болести у 
2010.

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ 

од 10 до 18 година

У оквиру превентивног рада у 
општинама са најмање 7.000 школске 
деце предвиђен је саветодавни рад 
педијатра,  гинеколога, психолога 
и других стручњака у оквиру 
Саветовалишта за младе у домовима 
здравља: 

Вождовац, Врачар, 
Гроцка, Звездара, 
Лазаревац, Младеновац, 
Обреновац, Палилула,
Раковица, Стари град 
и Чукарица 

У 2019. години у оквиру  Саветовалишта 
за младе у домовима здравља 
у Београду урађено је 

услуге психолога

индивидуални здравствено-
васпитни рад педијатра, 
гинеколога, психолога и других 
стручњака

7.653

3.561

7.117

3.556

услуга здравственог васпитања

групног здравствено-
васпитног рада (најчешће 
теме су из области 
превенције болести 
зависности, правилне исхране, 
родне равноправности, 
превенције пушења,  очувања 
репродуктивног здравља, 
значаја физичке активности  
и здравих стилова живота 
уопште)

од чега
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Остварени обухват деце школског узраста  превентивним прегледима у 2019. години                               

Остварени обухват деце школског узраста контролним прегледима у 2019. години                           

У 2019. 

55.213 
ПРЕВЕНТИВНИХ 

прегледа

1/5
свих прегледа чине 
превентивни прегледи 
ради праћења раста и 
развоја, здравственог 
стања, понашања и раног 
откривања поремећаја
У 1, 3, 5. и 7. разреду 
основне школе и 1. и 3. 
разреду средње школе

У 2019. 

14.494 
КОНТРОЛНИХ 

прегледа

Контролни прегледи 
спроводе се у 2, 4, 6. и 8. 
разреду основне школе и 2. 
и 4. разреду средње школе
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основних школа у Београду у 2019. години 
изабрани педијатри регистровали су:
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• 3.200 
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• 1.118 
 ДЕФОРМАЦИЈА ГРУДНОГ КОША

• 9.550 
 ДЕФОРМАЦИЈА СТОПАЛА
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стања откривена систематским 
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години у Београду су:
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деформитети кичменог стуба 

код 13,5% прегледане деце

деформитети грудног коша 

код 2,4% прегледане деце10 
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%
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Здравствена заштита жена 
 

Службе  за  здравствену  заштиту  жена  обезбеђују  здравствену  заштиту  за  769.838  жена 
старих  15  и  више  година.  У  домовима  здравља  у  2019.  години  радило  је  96  специјалиста 
гинекологије и акушерства и 158 медицинских сестара/техничара. Поред тога 18 лекара  је било на 
специјализацији из гинекологије и акушерства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Број гинеколога и број посета у домовима здравља у Београду од 2010. до 2019. године 
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Број специјалиста гинекологије  Укупан број посета

  2010.  2019.  Тренд 

Број жена 15+ година  у Београду  765.350  769.838   0,6% 

Број гинеколога у ДЗ   129  96   25,6% 
Број медицинских 
сестара/техничара  202  158   21,8% 

Обезбеђеност‐  
број жена 15+/лекару  5.818  8.019   37,8% 

Здравствена заштита трудница у 2019.  
 

8.910 трудница прошло је  
психофизичку припрему за порођај 

што је нешто више од половине укупног броја 
трудница у Београду ‐ у 2019. години је било 
17.188 порођаја београдских осигураница  

*** 
22.794 превентивних прегледа трудница 
129.956 контролних прегледа трудница  
23.341 ултразвучни преглед труднице 

Здравствена заштита 
породиља у 2019.  

 
8.230  

превентивних 
прегледа породиља 

од чега  
6.578 прегледа  

након 6 недеља и 
1.652 прегледа након 6 
месеци од порођаја 

 

Прописана 
обезбеђеност 
(број жена 15+ 
по гинекологу) 
1 : 6.500 

 
*** 

Обезбеђеност у 
2019. години 
1 : 8.019 

Здравствена заштита жена

Службе за здравствену заштиту жена обезбеђују здравствену заштиту за 769.838 жена старих 15 
и више година. У домовима здравља у 2019. години радило је 96 специјалиста гинекологије и 
акушерства и 158 медицинских сестара/техничара. Поред тога 18 лекара је било на специјализацији 
из гинекологије и акушерства.

Број гинеколога и број посета у домовима здравља у Београду од 2010. до 2019. године

8.910 
трудница прошло је психофизичку припрему за 
порођај што је нешто више од половине укупног 
броја трудница у Београду

17.188 
порођаја београдских осигураница у 2019. години

22.794
 превентивних прегледа трудница

129.956
контролних прегледа трудница

23.341
ултразвучни преглед трудница

8.230 
превентивних прегледа породиља

6.578
прегледа након 6 недеља 

1.652
прегледа након 6 месеци од порођаја

Здравствена заштита трудница у 2019. Здравствена заштита породиља 
у 2019.

Прописана обезбеђеност 
(број жена 15+ по 

гинекологу)
1 : 6.500

Обезбеђеност у 2019. 
години

1 : 8.019
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Обезбеђеност гинеколозима у београдским домовима здравља у 2019. години 

Дневно оптерећење гинеколога прегледима 2010-2019. године      

Просечно дневно оптерећење гинеколога по домовима здравља у Београду у 2019. години
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Обезбеђеност гинеколозима у београдским домовима здравља у 2019. години  

–
– 
Дневно оптерећење гинеколога прегледима 2010‐2019. године      

                                                  
 Просечно дневно оптерећење гинеколога по домовима здравља  
у Београду у 2019. години 
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У 10 домова здравља у 
Београду обезбеђеност 
гинеколозима је лошија од 
предвиђене, док се број 
жена по једном гинекологу 
креће од 4.274 у Сопоту до 
12.308 у Земуну 

Просечно оптерећење 
гинеколога прегледима у 
13 домова здравља је веће 
од прописаног у последње 
3 године (само у 3 дома 
здравља оптерећење је 
испод предвиђеног) 
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 Велико оптерећење прегледима је један од разлога што се превентивни и скрининг 
прегледи не спроводе у одговарајућем обиму. 

Изабрани гинеколози на прегледима далеко најчешће дијагностикују болести мокраћно-
полног система, следе трудноћа, рађање и бабиње, а затим тумори.  
 
Најчешћа обољења која су регистровали изабрани гинеколози 
 у 2019. години  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

105922

14657

11663

2564
2180 3022

болести мокраћно полног 
система 

трудноћа, рађање и бабиње

тумори

симптоми

заразне болести

остале болести

И у 2010. години, на 
првом месту по 

учесталости биле су 
болести мокраћно-
полног система, 

затим тумори и на 
трећем месту 
налазиле су се 

заразне и 
паразитарне 

болести 
 

*** 
 

Ако посматрамо 
појединачна стања, 
у 2019. години жене 

су најчешће 
посећивале 
изабраног 

гинеколога  због 
примене метода 
контрацепције, 

контрола трудноће, 
болести дојке, 
поремећаја 

менструације, 
запаљења женских 
карличних органа, 
али и компликација 
током  трудноће и 

порођаја. 
 

Пратећи број првих посета у ординацији 
изабраног гинеколога у домовима здравља у 

Београду, у просеку је свака трећа жена старија 
од 15 година посетила свог гинеколога због 

болести, дијагностике и лечења у 2010. години, 
а у 2019. години свака пета жена   

 
*** 

У 2019. години у гинеколошким службама 
домова здравља у Београду  
по свакој епизоди болести  

реализоване су  
3,4 посете и 1,5 услуга 
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Ако посматрамо 
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у 2019. години жене 

су најчешће 
посећивале 
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контрола трудноће, 
болести дојке, 
поремећаја 

менструације, 
запаљења женских 
карличних органа, 
али и компликација 
током  трудноће и 

порођаја. 
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*** 

У 2019. години у гинеколошким службама 
домова здравља у Београду  
по свакој епизоди болести  
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Велико оптерећење прегледима је један од разлога што се превентивни и скрининг прегледи не 
спроводе у одговарајућем обиму.

Изабрани гинеколози на прегледима далеко најчешће дијагностикују болести мокраћно-полног 
система, следе трудноћа, рађање и бабиње, а затим тумори. 

2019 година

2010 година

Пратећи број првих посета у ординацији 
изабраног гинеколога у домовима здравља 
у Београду, у просеку је свака трећа 
жена старија од 15 година посетила свог 
гинеколога због болести, дијагностике и 
лечења

Пратећи број првих посета у ординацији 
изабраног гинеколога у домовима здравља у 
Београду, у просеку је свака пета жена старија 
од 15 година посетила свог гинеколога због 
болести, дијагностике и лечења

У 2019. години у гинеколошким службама 
домова здравља у Београду 

по свакој епизоди болести 
реализоване су 

3,4 посете и 1,5 услуга

Најчешћа обољења која су регистровали изабрани гинеколози  у 2019. години

И у 2010. години, 

на првом месту по учесталости 

биле су болести мокраћно-полног 

система, затим тумори и на 

трећем месту налазиле су се 

заразне и паразитарне болести

Ако посматрамо појединачна 

стања, у 2019. години жене су 

најчешће посећивале изабраног 

гинеколога  због примене метода 

контрацепције, контрола трудноће, 

болести дојке, поремећаја 

менструације, запаљења 

женских карличних органа, али и 

компликација током  трудноће и 

после порођаја.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Жене од 50 до 69 година живота 

су циљна популација за скрининг на рак дојке. 

Циљ је обухватити најмање 75% ове 
популације, циклус скрининга спроводи се на 2 
године, а скрининг тест је мамографија. 

Позвано  на скрининг мамографију

19%  или 12.686 жена од укупне циљне 
популације (65.079) предвиђене за позивање у 
2019. години 

Проценат жена које су се одазвале 
позиву гинеколога 

износио је 80,3% (10.189)

15,7% или 10.189  жена од укупне циљне  
популације  је обухваћено скрининг 
мамографијом

Проценат позитивних 
мамографских  налаза 

износио је 13,7% (1.397 налаза), 
а потврђених карцинома 0,4%  (39)

Организовани скрининг у гинекологији

Увођење организованог скрининга рака грлића материце и рака дојке почело је од 2012. године. 
Законом о здравственој заштити из 2019. године дефинисано је да се скрининг прегледи према 
одговарајућим националним програмима обезбеђују свим особама као део друштвене бриге 
за здравље, да је појединац дужан да се одазове на позив за циљани превентивни преглед, 
односно скрининг, према одговарајућим националним програмима и да је спровођење циљаних 
превентивних прегледа, односно скрининга, према одговарајућим националним програмима део 
остваривања општег интереса у здравственој заштити.
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Жене од 50 до 69 година живота  
су циљна популација за скрининг на рак дојке.  
Циљ је обухватити најмање 75% ове 
популације, циклус скрининга спроводи се на 
2 године, а скрининг тест је мамографија.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19%  или 12.686 жена од 
укупне циљне популације 

(65.079) предвиђене за 
позивање у 2019. години 
је позвано  на скрининг 

мамографију 
 

*** 
Проценат жена које су се 

одазвале позиву 
гинеколога износио је 

80,3% (10.189) 
15,7% или 10.189  жена 

од укупне циљне  
популације  је 

обухваћено скрининг 
мамографијом 

 
*** 

Проценат позитивних 
мамографских  налаза 
износио је 13,7% (1.397 

налаза), а  
потврђених карцинома 

0,4%  (39) 

Домови здравља укључени у 
организовани скрининг рака дојке: 

1. Лазаревац 
2. Палилула 
3. Стари град 
4. Нови Београд 
5. Земун 
6. Обреновац 
7. Раковица 
8. Звездара 

Скрининг рака дојке обухвата: 
 узимање анамнестичких података 
 радиолошко снимање дојке на мамографу у 

две пројекције (медиолатерална и 
краниокаудална) 

 независно очитавање 2 радиолога 
 обавештавање о налазу прегледа  
 упућивање на друге процедуре по потреби 
 евидентирање стања и предузетих мера, унос 

свих података у медицинску документацију  

Домови здравља укључени у организовани 
скрининг рака дојке:

1. Лазаревац

2. Палилула

3. Стари град

4. Нови Београд

5. Земун

6. Обреновац

7. Раковица

8. Звездара

Скрининг рака дојке обухвата:
•     узимање анамнестичких података
•     радиолошко снимање дојке на мамографу у две пројекције (медиолатерална и краниокаудална)
•     независно очитавање 2 радиолога
•     обавештавање о налазу прегледа 
•     упућивање на друге процедуре по потреби
•     евидентирање стања и предузетих мера, унос свих података у медицинску документацију 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Домови здравља укључени у 
организовани скрининг грлића 
материце:

1. Палилула

2. Вождовац

3. Чукарица 

Жене од 25 до 64 године живота 
су циљна популација за скрининг на рак грлића 
материце. 

Циљ је обухватити најмање 75% популације, циклус 
скрининга спроводи се на 3 године, а скрининг тест 
који се користи је Папаниколау тест - цитолошки брис 
грлића материце.

СКРИНИНГ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ 
КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

или 14.420 жена  од укупне циљне популације (50.655) предвиђене за 
позивање у 2019. години је позвано  на скрининг - Папаниколау тест

Проценат жена које су се одазвале позиву гинеколога 

или 7.580  жена од укупне циљне  популације  је 
обухваћено скрининг Папаниколау  тестом

Проценат позитивних налаза  износио је 3,5% (265 налаза), 
а потврђених карцинома 0,01% (1)

28,5% 

52,6% 

15% 

3,5% 

7.580 
Скрининг прегледа за рано откривање рака 

грлића материце папаниколау тестом урађено је 
у 2019. години у домовима здравља у Београду
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Жене од 25 до 64 године живота су циљна 
популација за скрининг на рак грлића 
материце.  

Циљ је обухватити најмање 75% популације, 
циклус скрининга спроводи се на 3 године, а 
скрининг тест који се користи је Папаниколау 
тест - цитолошки брис грлића материце. 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домови здравља укључени у 
организовани скрининг  
рака грлића материце: 

1. Палилула 
2. Вождовац 
3. Чукарица  

СКРИНИНГ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ 
 КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ 

*** 
28,5% или 14.420 жена  од укупне циљне популације (50.655) предвиђене за 

позивање у 2019. години је позвано   
на скрининг - Папаниколау тест 

 
*** 

Проценат жена које су се одазвале позиву гинеколога износио је 52,6%  
 

*** 
15% или 7.580  жена од укупне циљне  популације  је  

обухваћено скрининг Папаниколау  тестом 
 

*** 
Проценат позитивних налаза  износио је 3,5% (265 налаза),  

а потврђених карцинома 0,01% (1) 
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Здравствена заштита одраслих грађана 
 

У  десетогодишњем  периоду  број  изабраних  лекара  у  службама  за  здравствену  заштиту 
одраслих  грађана  у  домовима  здравља  у  Београду  смањио  се  за  9%,  број  медицинских  сестара 
повећао  се  за  12%,  а  број  посета  за  5%.  Половина  од  укупног  броја  посета  лекару  удомовима 
здравља у Београду су посете у службама за здравствену заштиту одраслих. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Укупан број изабраних   лекара и  укупан број посета у здравственој заштити одраслих у Београду, 
2010‐2019. године 

 
 

Дневно оптерећење лекара прегледима у здравственој заштити 
 одраслих 2010‐2019. године  
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  2010.  2019.  Тренд 

Број одраслих становника 
Београда  1.361.135  1.375.933   

Број лекара  798  728   

Број медицинских 
сестара/техничара  921  1031   

Одрасли чине 81,2% 
становника Београда 

*** 
СВАКИ СТАНОВНИК 

БЕОГРАДА ЈЕ У ПРОСЕКУ  
4 ПУТА ПОСЕТИО СВОГ 
ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА  
ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ  

ПРЕВЕНТИВНИ 
ПРЕГЛЕДИ 

Током  десет  година 
удео  превентивних 
прегледа  је  благо 
повећан  (са  3,8%  на 
4,3%  од  укупног  броја 
прегледа),  али  је  и 
даље  низак,  што  се 
делом  објашњава  и 
великим  дневним 
оптерећењем лекара.
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Број медицинских 
сестара/техничара  921  1031   

Одрасли чине 81,2% 
становника Београда 

*** 
СВАКИ СТАНОВНИК 

БЕОГРАДА ЈЕ У ПРОСЕКУ  
4 ПУТА ПОСЕТИО СВОГ 
ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА  
ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ  

ПРЕВЕНТИВНИ 
ПРЕГЛЕДИ 

Током  десет  година 
удео  превентивних 
прегледа  је  благо 
повећан  (са  3,8%  на 
4,3%  од  укупног  броја 
прегледа),  али  је  и 
даље  низак,  што  се 
делом  објашњава  и 
великим  дневним 
оптерећењем лекара.
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Београда
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Укупан број изабраних  лекара и  укупан број посета у здравственој заштити одраслих у Београду, 2010-2019.

Дневно оптерећење лекара прегледима у здравственој 
заштити  одраслих 2010-2019. године 



26

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

17 
 

Предвиђени и остварени обухват одраслог становништва превентивним прегледима у 2019. години  

 

  Просечно дневно оптерећење изабраних лекара опште медицине у домовима здравља има 
узлазни  тренд  и  у  последњих  5  година  је  веће  од  прописаног.  У  2019.  години  само  у  6  домова 
здравља је оптерећење мање од прописаног. 
 
Дневно оптерећење лекара прегледима у здравственој заштити одраслих по домовима здравља у 
Београду, у 2019. године  
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кардиоваскуларног 
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Скрининг/рано 
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колоректалног 
карцинома

Предвиђени обухват  Остварени обухват %

41.4
30.9 32.8 29.1 32.4 38.9 40.0 41.9 37.9

55.6

38.1 34.5
42.6 48.4

33.1
46.0

Број прегледа по лекару дневно

Прописана безбеђеност  
(број одраслих по 

лекару) 

1 : 1.600 
*** 

Обезбеђеност  
у 2010. години: 

 1 : 1.605  
у 2019. години: 

1 : 2.054 
    

Обухват старијих од 65 
година  вакцинацијом 
против сезонског грипа 

у 2019. години је 

13% 
и иако бележи пораст 
током десетогодишњег 

периода и даље је 
низак  

17 
 

Предвиђени и остварени обухват одраслог становништва превентивним прегледима у 2019. години  

 

  Просечно дневно оптерећење изабраних лекара опште медицине у домовима здравља има 
узлазни  тренд  и  у  последњих  5  година  је  веће  од  прописаног.  У  2019.  години  само  у  6  домова 
здравља је оптерећење мање од прописаног. 
 
Дневно оптерећење лекара прегледима у здравственој заштити одраслих по домовима здравља у 
Београду, у 2019. године  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 20

20

20 20

25

14.2
11.5

1.6

6.5 7.8 6.9

0

5

10

15

20

25

30

Превентивни 
преглед од 19 до 

34 године

Превентивни 
преглед старијих 
од 35 година

Скрининг/рано 
откривање 
депресије

Скрининг/рано 
откривање 

дијабетеса тип 2

Скрининг/рано 
откривање 

кардиоваскуларног 
ризика

Скрининг/рано 
откривање 

колоректалног 
карцинома

Предвиђени обухват  Остварени обухват %

41.4
30.9 32.8 29.1 32.4 38.9 40.0 41.9 37.9

55.6

38.1 34.5
42.6 48.4

33.1
46.0

Број прегледа по лекару дневно

Прописана безбеђеност  
(број одраслих по 

лекару) 

1 : 1.600 
*** 

Обезбеђеност  
у 2010. години: 

 1 : 1.605  
у 2019. години: 

1 : 2.054 
    

Обухват старијих од 65 
година  вакцинацијом 
против сезонског грипа 

у 2019. години је 

13% 
и иако бележи пораст 
током десетогодишњег 

периода и даље је 
низак  

17 
 

Предвиђени и остварени обухват одраслог становништва превентивним прегледима у 2019. години  

 

  Просечно дневно оптерећење изабраних лекара опште медицине у домовима здравља има 
узлазни  тренд  и  у  последњих  5  година  је  веће  од  прописаног.  У  2019.  години  само  у  6  домова 
здравља је оптерећење мање од прописаног. 
 
Дневно оптерећење лекара прегледима у здравственој заштити одраслих по домовима здравља у 
Београду, у 2019. године  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 20

20

20 20

25

14.2
11.5

1.6

6.5 7.8 6.9

0

5

10

15

20

25

30

Превентивни 
преглед од 19 до 

34 године

Превентивни 
преглед старијих 
од 35 година

Скрининг/рано 
откривање 
депресије

Скрининг/рано 
откривање 

дијабетеса тип 2

Скрининг/рано 
откривање 

кардиоваскуларног 
ризика

Скрининг/рано 
откривање 

колоректалног 
карцинома

Предвиђени обухват  Остварени обухват %

41.4
30.9 32.8 29.1 32.4 38.9 40.0 41.9 37.9

55.6

38.1 34.5
42.6 48.4

33.1
46.0

Број прегледа по лекару дневно

Прописана безбеђеност  
(број одраслих по 

лекару) 

1 : 1.600 
*** 

Обезбеђеност  
у 2010. години: 

 1 : 1.605  
у 2019. години: 

1 : 2.054 
    

Обухват старијих од 65 
година  вакцинацијом 
против сезонског грипа 

у 2019. години је 

13% 
и иако бележи пораст 
током десетогодишњег 

периода и даље је 
низак  

Предвиђени и остварени обухват одраслог становништва превентивним прегледима у 2019. години 

Дневно оптерећење лекара прегледима у здравственој заштити одраслих по 
домовима здравља у Београду, у 2019. године Просечно дневно 

оптерећење изабраних 
лекара опште медицине 

у домовима здравља 
има узлазни тренд и у 

последњих 5 година је веће 
од прописаног. У 2019. 

години само у 6 домова 
здравља је оптерећење 

мање од прописаног.

1.600 одраслих по лекару 

ОБЕЗБЕЂЕНОСТ 

ПРОПИСАНО 

2010. 2019.
1.605 

одраслих по 
лекару 

2.054
одраслих по 

лекару 

Обухват старијих од 65 година  
вакцинацијом против сезонског 
грипа у 2019. години

Иако бележи пораст током 
десетогодишњег периода и 
даље је низак 

13%
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Обезбеђеност службе за здравствену заштиту одраслих изабраним лекарима у 2019. години 

  
 
  Приказана обезбеђеност за домове здравља Стари град и Савски венац није реална, јер ови 
домови  здравља  имају  знатно  већи  број  опредељених  корисника  у  односу  на  број  одраслих 
становника општина. 
 
Најчешћа обољења у примарној здравственој заштити одраслих,  у 2019. години  

 
 

 Структура морбидитета  одраслих  која  је регистрована  у домовима  здравља није  се много 
променила  у  односу  на  период  пре  10  година,  с  обзиром  да  су  и  2010.  године  најчешће 
регистроване болести система крвотока, на другом месту су биле болести система за дисање и на 
трећем месту болести мишићно‐коштаног система и везивног ткива.  

Што се тиче појединачних обољења, у десетогодишњем периоду у популацији одраслих по 
учесталост  доминира  повишен  крвни  притисак,  што  говори  у  прилог  потребе  повећања  обухвата 
одраслог  становништва  скринингом  за  рано  откривање  кардио‐васкуларних  болести,  али  и  свим 
осталим предвиђеним скрининг прегледима. 
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Обезбеђеност службе за здравствену заштиту одраслих изабраним 
лекарима у 2019. години

 
Обезбеђеност за 
домове здравља 

Стари град и 
Савски венац је 

мања од 
приказане јер ови 

домови здравља 
имају знатно већи 
број опредељених 

корисника у односу 
на број становника.

  Структура 
морбидитета одраслих која 

је регистрована у домовима 
здравља није се много 

променила у односу на период 
пре 10 година, с обзиром да 

су и 2010. године најчешће 
регистроване болести система 

крвотока, на другом месту 
су биле болести система за 
дисање и на трећем месту 

болести мишићно-коштаног 
система и везивног ткива.
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променила  у  односу  на  период  пре  10  година,  с  обзиром  да  су  и  2010.  године  најчешће 
регистроване болести система крвотока, на другом месту су биле болести система за дисање и на 
трећем месту болести мишићно‐коштаног система и везивног ткива.  

Што се тиче појединачних обољења, у десетогодишњем периоду у популацији одраслих по 
учесталост  доминира  повишен  крвни  притисак,  што  говори  у  прилог  потребе  повећања  обухвата 
одраслог  становништва  скринингом  за  рано  откривање  кардио‐васкуларних  болести,  али  и  свим 
осталим предвиђеним скрининг прегледима. 
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Обезбеђеност службе за здравствену заштиту одраслих изабраним лекарима у 2019. години 
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НЕКИ ОД ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА КОД ОДРАСЛИХ     %
Проценат оболелих од повишеног крвног притиска код којих је 
на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска 
била нижа од 140/90 mmHg         24,3%

Проценат оболелих од шећерне болести који су упућени 
на преглед очног дна          30,4%

Проценат оболелих од шећерне болести код којих је бар једном 
одређена вредност гликозилираног хемоглобина      30,4%

Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон 
убележена вредност крвног притиска, индекса телесне масе, 
пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање     27,3%



28

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

СКРИНИНГ У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ

У службама за здравствену заштиту одраслих 
грађана спроводи се  национални организовани 
скрининг карцинома дебелог црева и скрининзи 
на најчешће хроничне болести - кардиоваскуларне 
болести, дијабетес и депресију.

17,3%
или 10.319 особа  од укупне циљне 
популације (59.382) предвиђене за 

позивање у 2019. години је позвано  
на скрининг -ФОБ тест

19,8%
или 1.520 укупан број 

позитивних ФОБ  тестова

85,1% 
или 8.787 особа 

којима је уручен ФОБ тест  

87,2% 
Урадило тест

У 2019. урађено је:

10.556 скрининга на КВБ 

16.300 на дијабетес  

21.292 на депресију

2013. години уведени су 
скрининзи на 
- кардиоваскуларне болести, 
- дијабетес тип 2, 
- депресију, 
aли је још увек обухваћен 
мањи удео становника 
циљних група. 

Одрасли грађани од 50 до 74 године живота
су циљна популација за скрининг на рак 
дебелог црева. 

Циљ је обухватити најмање 75% ове 
популације, циклус скрининга спроводи 
се на 2 године, а скрининг тест је 
имунохистохемијски ФОБ тест.

Домови здравља укључени у организовани 
скрининг рака дебелог црева:
1. Вождовац
2. Врачар
3. Земун
4. „Др Симо Милошевић” Чукарица
5. „Др Милорад Влајковић“ Барајево 
6. Сопот

35,8%
или 544 особа 

је обавило колоноскопију

Проценат позитивних 
колоноскопија износио је 80,3%.

Проценат  патохистолошки 
потврђених аденома 34,8%, а 
потврђених карцинома 7,3%

..........................................
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Задовољство корисника радом изабраног лекара

Већина корисника су задовољни професионалношћу, љубазношћу и квалитетом рада изабраних 
лекара и медицинских сестара/техничара. У истраживању задовољства корисника здравствених 
услуга изабраног лекара у домовима здравља у 2019. години учествовало је 7.665 корисника, који 
у великом броју сматрају да је потребно запослити више лекара и медицинских сестара, док се 
притужбе најчешће односе на дужину чекања на преглед, проблеме са заказивањем прегледа и 
потребу за унапређењем комуникације корисника и запослених.

Корисници су задовољни радним временом домова здравља, као и могућношћу обављања прегледа 
и викендом ако је потребно или у току истог дана уколико је хитно. Међутим, у последњих 5 година 
смањен је удео испитаника који имају могућност да добију савете од изабраног лекара телефонским 
путем у току радног времена.

Задовољство корисника примарном здравственом заштитом у 2019. години по службама 

Заказивање посета и чекање на преглед изабраног лекара у 2019. години
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Задовољство корисника радом изабраног лекара 
 

  Већина  корисника  су  задовољни  професионалношћу,  љубазношћу  и  квалитетом  рада 
изабраних  лекара  и  медицинских  сестара/техничара.  У  истраживању  задовољства  корисника 
здравствених  услуга  изабраног  лекара  у  домовима  здравља  у  2019.  години  учествовало  је  7.665 
корисника,  који  у  великом  броју  сматрају  да  је  потребно  запослити  више  лекара  и медицинских 
сестара, док се притужбе најчешће односе на дужину чекања на преглед, проблеме са заказивањем 
прегледа и потребу за унапређењем комуникације корисника и запослених. 
 
Задовољство корисника примарном здравственом заштитом у 2019. години по службама  

 
   

  Корисници су задовољни радним временом домова здравља, као и могућношћу обављања 
прегледа и викендом ако је потребно или у току истог дана уколико је хитно. Међутим, у последњих 
5  година  смањен  је  удео испитаника  који имају могућност  да  добију  савете  од изабраног  лекара 
телефонским путем у току радног времена. 

Заказивање посета и чекање на преглед изабраног лекара у 2019. години 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

7%
смањен број

 лекара у службама 
кућног лечења

  16%
повећан број 
медицинских 

сестара/техничара

 87%
повећан обим услуга 

 35% 
повећан обим прегледа

Кућно лечење и палијативно збрињавање у домовима здравља у Београду

Пружање услуга кућног лечења и палијативног збрињавања организовано је као посебна служба 
у 12 домова здравља: Барајево, Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Младеновац, Нови Београд, 
Обреновац, Палилула, Раковица, Стари град и Чукарица. 

Услуге кућног лечења и палијативног збрињавања пружају лекари из Службе за здравствену заштиту 
одраслих у домовима здравља Гроцка, Лазаревац и Савски венац, док у Дому здравља Сопот, услуге 
кућног лечења и палијативног збрињавања на терену пружају само медицинске сестре-техничари.
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Кућно лечење и палијативно збрињавање у домовима здравља у Београду 
 
  Пружање  услуга  кућног  лечења  и  палијативног  збрињавања  организовано  је  као  посебна 
служба  у  12  домова  здравља:  Барајево,  Вождовац,  Врачар,  Звездара,  Земун,  Младеновац,  Нови 
Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Стари град и Чукарица.  

Услуге кућног лечења и палијативног збрињавања пружају лекари из Службе за здравствену 
заштиту  одраслих  у  домовима  здравља  Гроцка,  Лазаревац  и  Савски  венац,  док  у  Дому  здравља 
Сопот,  услуге  кућног  лечења  и  палијативног  збрињавања  на  терену  пружају  само  медицинске 
сестре‐техничари. 
 
Број лекара и медицинских сестара у службама кућног лечења и  
палијативне неге у домовима здравља у Београду у периоду од 2010‐2019. 

 
 
 
 
Број пацијената у службама кућног лечења домова здравља у Београду у периоду од 2012‐2019.  
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Лабораторијска дијагностика

У 2019. години у домовима здравља у Београду лабораторијску дијагностику обављало је 12 
специјалиста медицинске биохемије, 28 фармацеута-биохемичара, 306 лабораторијских техничара 
и 5 здравствених сарадника. У односу на период пре десет година, бележи се повећање броја 
услуга и смањење броја корисника. У 2019. години у посеку је пружено 13 лабораторијских услуга 
по кориснику.

Радиолошка и ултразвучна дијагностика

Обезбеђеност у радиолошким службама домова здравља је, и поред смањења броја радиолога, 
боља од предвиђене, а број пружених услуга радилошке дијагностике (224.208 услуга у 2019. 
години) и ултразвучне дијагностике (146.436 услуга у 2019. години) константан је у десетогодишњем 
периоду. 

Број лекара специјалиста радиологије и радиолошких техничара 
у домовима здравља у Београду у периоду од 2010-2019. 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ
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Хитна медицинска помоћ у домовима дравља у Београду 
 

На  територији Београда  хитну медицинску помоћ пружа ГЗЗХМП и    службe  хитнe медицинске 
помоћи које су организованe у 6 домова здравља:  
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Расте обим рада 
хитне 

медицинске 
помоћи у  
6 домова 
здравља 

‐ број прегледа, 
дијагностичких 
и терапијских 

услуга. 

У 2019. години дневно је урађено   
215  

ПРЕГЛЕДА ЛЕКАРА ХИТНЕ ПОМОЋИ  
342  

ДИЈАГНОСТИЧКО‐ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ  

У десетогодишњем 
периоду смањен је 

за  10%  
број лекара хитне 

помоћи  
за 2% 

број возача  
док је  

број медицинских 
сестара/техничара 

повећан 
 за 11% 

Хитна медицинска помоћ у домовима дравља у Београду

На територији Београда хитну медицинску помоћ пружа Градски завод за хитну медицинску помоћ 
и  службe хитнe медицинске помоћи које су организованe у 6 домова здравља: 

У десетогодишњем периоду 

10% 

2% 

11% 

смањен број 
лекара хитне помоћи 

смањен број 
возача

повећан број медицинских 
сестара/техничара

• Младеновац
• Обреновац
• Сопот

• „Др Милорад Влајковић“ Барајево
• Гроцка
• „Др Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац

У 2019. години дневно је урађено  

215 
ПРЕГЛЕДА ЛЕКАРА 
ХИТНЕ ПОМОЋИ

342 
ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 

Број прегледа и услуга у хитној медицинској помоћи домова здравља 

Запослени у хитној помоћи у домовима здравља

1,1 минут - просечно активационо време
8 минута - реакционо време
22,5 минута - време прехоспиталне интервенције

Расте обим рада хитне медицинске помоћи у 6 домова здравља - број прегледа, дијагностичких и 
терапијских услуга.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Поливалентна патронажна служба

Поливалентна патронажна служба у Београду  организована је у оквиру свих 16 домова здравља 
и обавља превентивне кућне посете предвиђеним циљним популационим групама – трудници, 
породиљи и новорођенчету, одојчету, детету у 2. и 4. години живота, особама старости 65 и више 
година, особама са инвалидитетом и оболелима од болести већег јавно здравственог значаја. 

Поливалентна патронажна служба 

Поливалентна патронажна служба у Београду  организована је у оквиру свих 16 домова здравља и обавља 
превентивне  кућне  посете  предвиђеним  циљним  популационим  групама  –  трудници,  породиљи  и 
новорођенчету, одојчету, детету у 2. и 4. години живота, особама старости 65 и више година, особама са 
инвалидитетом и оболелима од болести већег јавно здравственог значаја.  
 
Број медицинских сестара у ППС у домовима здравља у Београду                                                                                          и 
број кућних посета које су оне оствариле у периоду 2010‐2019. године 

 
 

 
 Број становника по сестри у ППС у домовима здравља у Београду  
и дневна оптерећеност патронажних сестара бројем кућних посета, 2010‐2019.  
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обезбеђеност  дневна оптерећеност 

4,2% 
смањен број 

 патронажних сестара 
 у домовима здравља  
у десетогодишњем 

периоду 
 

6,5% 
повећан број 
кућних посета 

 циљним групама  
у десетогодишњем 

периоду 

12,5% 
повећано дневно 

оптерећење 
патронажних сестара 
бројем кућних посета 
у домовима здравља 
у десетогодишњем 

периоду 

Правилником  је 
предвиђена 1 медицинска 
сестра  у  служби 
поливалентне  патронаже 
за  5.000  становника  на 
територији  коју  дом 
здравља  покрива,  али  је 
обезбеђеност 
патронажним  сестрама  у 
београдским  домовима 
здравља  у  свим 
посматраним  годинама 
неповољнија  од 
предвиђене. 
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Број медицинских сестара у ППС у домовима здравља у Београду                                                                                          
и број кућних посета које су оне оствариле у периоду 2010-2019. године

 Број становника по сестри у ППС у домовима здравља у Београду 
и дневна оптерећеност патронажних сестара бројем кућних посета, 2010-2019. 

повећан број кућних 
посета циљним групама 
у истом периоду

смањен број патронажних 
сестара у домовима здравља 
у десетогодишњем периоду4,2%

6,5%

12,5%

Правилником је предвиђена 
1 медицинска сестра 

у служби поливалентне патронаже 
за 5.000 становника 

на територији коју дом здравља покрива 
али је обезбеђеност патронажним 
сестрама у београдским домовима 

здравља у свим посматраним годинама 
неповољнија од предвиђене.

повећано дневно оптерећење патронажних сестара бројем кућних посета у домовима 
здравља у десетогодишњем периоду

Патронажна 
сестра

Службе у
болници

Службе у
ПЗЗ

Запошља-
вање

Центри у
заједници

Социјална
заштита

Дечија
заштита

Становање

Школе

Локална
само-

управа

Пред-
школске
установе
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Кадровска обезбеђеност ППС и  дневна оптерећеност патронажних сестара бројем кућних посета 
у домовима здравља у Београду у 2019. години 

Најчешће теме здравствено васпитног рада ППС у Београду током 2019. године  

Поред кућних посета, патронажна служба спроводи и здравствено васпитни рад у оквиру дома здравља и у заједници. 
Службе поливалентне патронаже у Београду годишње остваре око 84.000 услуга здравственог васпитања са 
становништвом у локалној заједници и у дому здравља, највећим делом кроз индивидуални здравствено васпитни 
рад.

породилишта. 

 
Просечан број кућних посета медицинских сестара у ППС по циљним групама у периоду 2008 - 2017. година 
 
*Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања 
           Тренд раста, али недовољан        Опадајући, неповољан тренд 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

Најчешће теме здравствено васпитног рада ППС у Београду током 2017. године  

 

циљна група 2008             2012      2017   тренд                  циљ* 

трудница  0,6      0,7   0,8                                   1 
новорођенче и породиља  5,9      4,4   4,6                                               5 
одојче  1,6      1,6   1,8                                   2 
дете у 2. години живота  0,7                 0,9            0,9                                              1 
дете у 4. години живота  0,6         0,6               0,7                                   1 
особа старости 65+  0,1      0,1                 0,1                                   1 

циљна група 2008             2012      2017   тренд                  циљ* 

15.0%

13.6%

9.2%

8.8%
6.6%

6.3%

5.8%

5.6%

4.6%

24.7%

правилна исхрана

превенција хроничних 
незаразних болести
хигијена и нега

значај дојења

превенција пушења

здрав начин живота

рано откривање рака

планирање породице

календар вакцинације

остале теме 

 

1 од 4 услуге здравственог васпитања у 
служби поливалентне патронаже реализује 

се кроз методе рада у групи! 

Службе поливалентне патронаже у 
Београду годишње остваре око 

83.000 услуга здравственог 
васпитања са становништвом у 
локалној заједници и у дому 

здравља, најчешће као 
индивидуални здравствено 

васпитни рад. Од групних метода 
рада, организују се предавања, рад 
у групи и креативне радионице. 

 

Најчешће теме здравствено 
васпитног рада, које су 

патронажне сестре забележиле у 
раду са становницима Београда 
током 2017. године, наводе се 
правилна исхрана и превенција 
хроничних незаразних болести. 

У 2019. години СВАКА ЧЕТВРТА услуга здравственог 
васптања у служби поливалентне патронаже била 

је реализована кроз методе рада у групи. 

У 2019. години у београдским домовима здравља радила је 231  поливалентна патронажна сестра, што је за 
108 сестара, односно 31,9%, мање у односу на неопходан број према кадровском нормативу. Овај дефицит 
забележен је у готово свим домовима здравља изузев ДЗ Савски венац, а негде је износио чак и 50% (ДЗ 
Обреновац). Највећа дневна оптерећеност поливалентне патронажне службе кућним посетама забележена 
је у ДЗ Барајево и ДЗ Обреновац и износила је 8,4, односно 7,6 посета по сестри дневно. 

У 2019. години у београдским домовима здравља радила је 231  поливалентна патронажна сестра, што је 
за  108  сестара,  односно  31,9%,  мање  у  односу  на  неопходан  број  према  кадровском  нормативу.  Овај 
дефицит забележен је у готово свим домовима здравља изузев ДЗ Савски венац, а негде је износио чак и 
50%  (ДЗ Обреновац).  Највећа дневна оптерећеност поливалентне патронажне  службе кућним посетама 
забележена је у ДЗ Барајево и ДЗ Обреновац и износила је 8,4, односно 7,6 посета по сестри дневно.  
 
Кадровска обезбеђеност ППС и  дневна оптерећеност патронажних сестара бројем кућних посета у домовима 
здравља  у  Београду  у  2019.  години 

 
 
Услед недовољне кадровске обезбеђености, у службама поливалентне патронаже београдских домова 
здравља  не  достиже  се  планирани  обухват  кућним  посетама,  ни  у  једној  од  предвиђених  циљних 
популација. У 2019. у односу на 2010. годину, постоји тренд благог пораста просечног броја превентивних 
кућних посета одојчету, док је број посета свим осталим категоријама или у благом паду или у стагнацији.  
 
Просечан број кућних посета медицинских сестара у ППС по циљним групама у 2010., 2014. и 2019. години 

 
 
 
 
 

*Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања 
             Тренд раста, али недовољан            без промене         Опадајући, неповољан тренд 
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Кадровски норматив Бр. сестара Дневна оптерећеност 

циљна група  2010              2014       2019    тренд                  циљ* 
трудница   0,7       0,8    0,7                                    1 
новорођенче и породиља   4,8       4,8    4,8                                                 5 
одојче   1,6       1,9    1,7                                    2 
дете у 2. години живота   0,9                  1,0    0,9                                               1 
дете у 4. години живота   0,8       0,8           0,7                                    1 
особа старости 65+   0,1       0,2               0,1                                    1 
        

Commented [MM2]: за Кизу молба ако можеш да нађеш 
решење да ове цифре у стубићима  буду боље видљиве  

Commented [MM3]: за Кизу ако могу мало лепши облиции 
боје  за трендове  

У 2019. години у београдским домовима здравља радила је 231  поливалентна патронажна сестра, што је 
за  108  сестара,  односно  31,9%,  мање  у  односу  на  неопходан  број  према  кадровском  нормативу.  Овај 
дефицит забележен је у готово свим домовима здравља изузев ДЗ Савски венац, а негде је износио чак и 
50%  (ДЗ Обреновац).  Највећа дневна оптерећеност поливалентне патронажне  службе кућним посетама 
забележена је у ДЗ Барајево и ДЗ Обреновац и износила је 8,4, односно 7,6 посета по сестри дневно.  
 
Кадровска обезбеђеност ППС и  дневна оптерећеност патронажних сестара бројем кућних посета у домовима 
здравља  у  Београду  у  2019.  години 

 
 
Услед недовољне кадровске обезбеђености, у службама поливалентне патронаже београдских домова 
здравља  не  достиже  се  планирани  обухват  кућним  посетама,  ни  у  једној  од  предвиђених  циљних 
популација. У 2019. у односу на 2010. годину, постоји тренд благог пораста просечног броја превентивних 
кућних посета одојчету, док је број посета свим осталим категоријама или у благом паду или у стагнацији.  
 
Просечан број кућних посета медицинских сестара у ППС по циљним групама у 2010., 2014. и 2019. години 

 
 
 
 
 

*Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања 
             Тренд раста, али недовољан            без промене         Опадајући, неповољан тренд 
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Кадровски норматив Бр. сестара Дневна оптерећеност 

циљна група  2010              2014       2019    тренд                  циљ* 
трудница   0,7       0,8    0,7                                    1 
новорођенче и породиља   4,8       4,8    4,8                                                 5 
одојче   1,6       1,9    1,7                                    2 
дете у 2. години живота   0,9                  1,0    0,9                                               1 
дете у 4. години живота   0,8       0,8           0,7                                    1 
особа старости 65+   0,1       0,2               0,1                                    1 
        

Commented [MM2]: за Кизу молба ако можеш да нађеш 
решење да ове цифре у стубићима  буду боље видљиве  

Commented [MM3]: за Кизу ако могу мало лепши облиции 
боје  за трендове  

Услед недовољне кадровске 
обезбеђености, у службама поливалентне 
патронаже београдских домова здравља 

не достиже се планирани обухват кућним 
посетама, ни у једној од предвиђених 

циљних популација. 

У 2019. у односу на 2010. годину, постоји 
тренд благог пораста просечног броја 

превентивних кућних посета одојчету, док је 
број посета свим осталим категоријама или 

у благом паду или у стагнацији.

*Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања

Најчешће теме здравствено васпитног рада, 
које су патронажне сестре забележиле у раду са 
становницима Београда током 2019. године, су 

биле правилна исхрана и превенција хроничних 
незаразних болести.

Просечан број кућних посета медицинских сестара у ППС по циљним групама у 2010, 2014 и 2019. години

циљна група   2010 2014 2019       тренд               циљ*

трудница    0,7   0,8   0,7      1
новорођенче и породиља    4,8   4,8   4,8      5
одојче      1,6   1,9   1,7      2
дете у 2. години живота    0,9   1,0   0,9      1
дете у 4. години живота    0,8   0,8   0,7      1
особа старости 65+   0,1   0,2   0,1      1

Тренд раста, али недовољан              

без промене            

Опадајући, неповољан тренд

Поред кућних посета, патронажна служба спроводи и здравствено васпитни рад у оквиру дома здравља и 
у заједници. Службе поливалентне патронаже у Београду годишње остваре око 84.000 услуга здравственог 
васпитања са становништвом у локалној заједници и у дому здравља, највећим делом кроз индивидуални 
здравствено васпитни рад. 

Од  метода  групног  здравствено  васпитног  рада,  организују  се  предавања,  рад  у  групи  и  креативне 
радионице. 
 

 

 

 
 
 
 

 

Најчешће теме здравствено васпитног рада ППС у Београду током 2019. године   
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Најчешће  теме  здравствено 
васпитног  рада,  које  су 
патронажне  сестре 
забележиле  у  раду  са 
становницима  Београда 
током 2019. године, су биле 
правилна  исхрана  и 
превенција  хроничних 
незаразних болести. 

У 2019.  години СВАКА ЧЕТВРТА  услуга 
здравственог  васптања  у  служби 
поливалентне  патронаже  била  је 
реализована  кроз  методе  рада  у 
групи.  

Commented [MM4]: за Кизу‐ ово је прошлогодишња графика 
па ти направи измене  

Поред кућних посета, патронажна служба спроводи и здравствено васпитни рад у оквиру дома здравља и 
у заједници. Службе поливалентне патронаже у Београду годишње остваре око 84.000 услуга здравственог 
васпитања са становништвом у локалној заједници и у дому здравља, највећим делом кроз индивидуални 
здравствено васпитни рад. 

Од  метода  групног  здравствено  васпитног  рада,  организују  се  предавања,  рад  у  групи  и  креативне 
радионице. 
 

 

 

 
 
 
 

 

Најчешће теме здравствено васпитног рада ППС у Београду током 2019. године   
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Најчешће  теме  здравствено 
васпитног  рада,  које  су 
патронажне  сестре 
забележиле  у  раду  са 
становницима  Београда 
током 2019. године, су биле 
правилна  исхрана  и 
превенција  хроничних 
незаразних болести. 

У 2019.  години СВАКА ЧЕТВРТА  услуга 
здравственог  васптања  у  служби 
поливалентне  патронаже  била  је 
реализована  кроз  методе  рада  у 
групи.  

Commented [MM4]: за Кизу‐ ово је прошлогодишња графика 
па ти направи измене  

правилна исхрана

значај дојења

хигијена и нега

здрав начин живота

рано откривање рака

планирање породице

превенција пушења

календар вакцинације

остале теме

значај физичке активности

превенција хроничних незаразних 
болести
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНA СЛУЖБA У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА

Специјалистичко-консултативне службе у домовима здравља представљају секундарни ниво здрав-
ствене заштите имплементиран на примарном нивоу здравствене заштите. Организоване су у свим 
домовима здравља у Београду чиме је повећана доступност свеобухватне здравствене заштите ста-
новништву свих добних група на примарном нивоу.

У већини домовима здравља у Београду консултативно-специјалистичке службе пружају услуге из 
интерне медицине, офталмологије, оториноларингологије, заштите менталног здравља, физикалне 
медицине и рехабилитације. Поред наведеног, у дому здравља у Обреновцу постоји служба дерма-
товенерологије, а у Лазаревцу дерматовенерологије и пнеумофтизиологије. Формирање појединих 
области рада зависи од броја становника на територији на којој се налази дом здравља и од удаље-
ности дома здравља од најближе болнице. 

Иако је важећим подзаконским актима предвиђено да се консултативно-специјалистичка делатност 
може организовати уколико је дом здравља удаљен преко 20 километара од најближе опште болни-
це или 50 километара (ако је основан за територију са преко 20.000 односно 15.000 становника) то 
у Београду није случај. Изузетак је последица велике густине насељености (у просеку 523 станов-
ника/km2, а у општини Врачар чак 19.202/km2) и недостатка општих болница у Београду. Постојеће 
болнице терцијарног нивоа здравствене заштите пружају услуге и становницима ван Београда тј. 
основане су за територију целе Србије. 

Развој медицине и све већи захтеви за субспецијалистичким прегледима и њихова релативно боља 
доступност, првенствено територијална, и даље упућује пацијенте на коришћење специјалистич-
ко-консултативних услуга у болницама Београда. Са друге стране велики одлив специјалиста из до-
мова здравља, који није увек предвидљив (одлазак у приватни сектор, иностранство), довео је до 
смањења броја специјалиста у свим областима. Занављање кадра је такође отежано с обзиром да 
се лекари на специјализације упућују из службе за здравствену заштиту одраслих грађана која је и 
сама оптерећена проблемом недостатка кадра (у 2019. години, у службама опште медицине је ра-
дило 76 лекара мање од нормираног). 

У изради ове анализе рада консултативно специјалистичких служби коришћени су подаци о извр-
шењу планова рада за 2019. годину и подаци из Извештаја о показатељима квалитета рада за 2019. 
годину. Нормативи кадра рачунати су на процењени број становника Београда (Републички завод 
за статистику) чији је укупан број у 2019. износио 1.694.056, а према упутству из важећег Правилни-
ка о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим 
облицима здравствене службе.

У 2019. години у оквиру специјалистичко-консултативних служби домова здравља обављено је око 
милион прегледа и око 3 милиона дијагностичко-терапијских услуга. Од увођења Интегрисаног 
здравствено-информационог система (ИЗИСа), који се имплементира интензивно у последњих 5 
година специјалистичко-консултативни прегледи се заказују. Од укупног броја у 2019. години око 
70% су били први прегледи. Просечна дужина чекања на заказани први преглед се кретала од 18,6 
дана у офталмолошким службама до 4,3 у оториноларинголошким службама. Заказани прегледи су 
у 86,4% случајева обављени у року од 30 минута од заказаног термина што је нижи проценат него 
претходне године (94,8%). Прегледе је обављало 275 лекара у сарадњи са 36 здравствених сарадни-
ка и 572 медицинске сестре/техничара. 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Офталмологија

Офталмолошке службе у домовима здравља пружају превентивне прегледе деци предшколског и 
школског узраста, и куративне и терапијске прегледе и услуге становницима свих добних група. У 
2019. години у офталмолошким службама домова здравља у Београду радило је укупно 54 лекара 
(40 специјалиста офталмологије и 14 лекара на специјализацији из офталмологије), 60 медицинских 
сестара/техничара и 2 здравствена сарадника. Три дома здравља нису ималa ни једног запосленог 
офталмолога и то: дом здравља у Лазаревцу (без стално запосленог офталмолога од 2017. године), 
Обреновцу (од 2018. године) и у Сопоту (од 2018. године). У овим домовима здравља офталмолози 
су предвиђени нормативом. 

Број специјалиста офталмологије и број лекара на специјализацији из офталмологије 
у домовима здравља

Број становника по специјалисти офталмологије, обезбеђеност 2010-2019 

Подзаконским актима предвиђен је 1 лекар специјалиста офталмологије на 30.000 становника 
што на нивоу целог града Београда износи 57 офталмолога у специјалистичким службама домова 
здравља, колико их је и било 2010. године. У 2019. години било је за 30% мање офталмолога, а 
постојећи број специјализаната ће делимично надокнадити недостатак.

ОФТАЛМОЛОГИЈА 

Офталмолошке  службе  у  домовима  здравља  пружају  превентивне  прегледе  деци 
предшколског и школског узраста, и куративне и терапијске прегледе и услуге становницима свих 
добних група. У 2019. години у офталмолошким службама домова здравља у Београду радило је 
укупно  54  лекара  (40  специјалиста  офталмологије  и  14  лекара  на  специјализацији  из 
офталмологије), 60 медицинских сестара/техничара и 2 здравствена сарадника. Три дома здравља 
нису  ималa  ни  једног  запосленог  офталмолога  и  то:  дом  здравља  у  Лазаревцу  (без  стално 
запосленог  офталмолога  од  2017.  године),  Обреновцу  (од  2018.  године)  и  у  Сопоту  (од  2018. 
године). У овим домовима здравља офталмолози су предвиђени нормативом.  

Број  специјалиста  офталмологије  и  број  лекара  на  специјализацији  из  офталмологије  у 
домовима здравља  

 

Подзаконским  актима  предвиђен  је  1  лекар  специјалиста  офталмологије  на  30.000 
становника  што  на  нивоу  целог  града  Београда  износи  57  офталмолога  у  специјалистичким 
службама домова здравља, колико их је и било 2010. године. У 2019. години било је за 30% мање 
офталмолога, а постојећи број специјализаната ће делимично надокнадити недостатак. 

Број становника по специјалисти офталмологије, обезбеђеност 2010‐2019  

 

 

57 55 59 58 58 58 60
53

44 40

2 2 5 4 7 6 3 5
11 14

y = ‐1.5394x + 62.667

y = 1.0121x + 0.3333

0
10
20
30
40
50
60
70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Број специјалиста  Број лекара на специјализацији

28,219 26,186 26,200 26,765 27,204 26,928 26,645
31,833

38,413
42,370

0

10000

20000

30000

40000

50000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

бр
ој
 с
та
но

вн
ик

а

Предвиђен 1 
офталмолог на 

30.000 становника 

ОФТАЛМОЛОГИЈА 

Офталмолошке  службе  у  домовима  здравља  пружају  превентивне  прегледе  деци 
предшколског и школског узраста, и куративне и терапијске прегледе и услуге становницима свих 
добних група. У 2019. години у офталмолошким службама домова здравља у Београду радило је 
укупно  54  лекара  (40  специјалиста  офталмологије  и  14  лекара  на  специјализацији  из 
офталмологије), 60 медицинских сестара/техничара и 2 здравствена сарадника. Три дома здравља 
нису  ималa  ни  једног  запосленог  офталмолога  и  то:  дом  здравља  у  Лазаревцу  (без  стално 
запосленог  офталмолога  од  2017.  године),  Обреновцу  (од  2018.  године)  и  у  Сопоту  (од  2018. 
године). У овим домовима здравља офталмолози су предвиђени нормативом.  

Број  специјалиста  офталмологије  и  број  лекара  на  специјализацији  из  офталмологије  у 
домовима здравља  

 

Подзаконским  актима  предвиђен  је  1  лекар  специјалиста  офталмологије  на  30.000 
становника  што  на  нивоу  целог  града  Београда  износи  57  офталмолога  у  специјалистичким 
службама домова здравља, колико их је и било 2010. године. У 2019. години било је за 30% мање 
офталмолога, а постојећи број специјализаната ће делимично надокнадити недостатак. 

Број становника по специјалисти офталмологије, обезбеђеност 2010‐2019  

 

 

57 55 59 58 58 58 60
53

44 40

2 2 5 4 7 6 3 5
11 14

y = ‐1.5394x + 62.667

y = 1.0121x + 0.3333

0
10
20
30
40
50
60
70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Број специјалиста  Број лекара на специјализацији

28,219 26,186 26,200 26,765 27,204 26,928 26,645
31,833

38,413
42,370

0

10000

20000

30000

40000

50000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

бр
ој
 с
та
но

вн
ик

а

Предвиђен 1 
офталмолог на 

30.000 становника 

Предвиђен 

1 
офталмолог 

на

30.000 
становника



37

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

ОБИМ РАДА

Број прегледа по лекару 
је повећан у односу на предходне године.

Број првих посета 
у 2019. години је 27% мањи него 
2014. године.

Удео превентивних прегледа 
у укупном броју прегледа у 2019. години 
износио је 12,1%, више него  2014. године 
када је износио 9,5%.

Просечан број посета 
по епизоди болести износи 1-1,6, сем у 
2 дома здравља где је знатно већи 
(Врачар - 2 и Барајево - 2,7).

Просечан број услуга 
по епизоди болести се разликује између 
домова здравља и у неким је више одраз 
праксе приказивања услуга него реалног броја 
пружених (Стари град - 0, Барајево -11).

Кадровска структура офталмолошких служби у домовима здравља у 2019. годиниКадровска структура офталмолошких служби у домовима здравља у 2019. години 
 

Дом 
здравља 

Број лекара 
Обезбеђе‐

ност Специ‐
јалисти 

На 
специја‐
лизацији 

Укупно  Норматив 
Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Барајево  1  1  1  0  26.798 
Вождовац  5  1  6  6  0  33.899 
Врачар  2  2  2  0  28.928 
Гроцка  1  1  2  3  ‐1  86.908 
Звездара  5  5  6  ‐1  33.624 
Земун  3  2  5  7  ‐2  74.122 
Лазаревац  0  1  1  2  ‐1 
Младеновац  1  1  2  ‐1  52.376 
Нови Београд  3  3  7  ‐4  71.013 
Обреновац  0  2  2  2  0 
Палилула  3  4  7  6  1  61.496 
Раковица  4  4  4  0  26.957 
Савски венац  4  4  1  3  8.840 
Сопот  0  0  1  ‐1 
Стари град  4    4  1  3  11.153 
Чукарица  4  3  7  6  1  44.277 
УКУПНО  40  14  54  57  ‐3  42.370 

*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС 
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Обим рада 

Број прегледа по лекару је повећан у 
односу на предходне године. 

Број првих посета у 2019. години је 27% 
мањи него 2014. године. 

 
Удео превентивних прегледа у укупном 
броју прегледа у 2019. години износио је 
12,1%, више него  2014. године када је 

износио 9,5%. 
 

Просечан број посета по епизоди 
болести износи 1‐1,6, сем у 2 дома 

здравља где је знатно већи (Врачар ‐ 2 и 
Барајево ‐ 2,7). 

Просечан број услуга по епизоди 
болести се разликује између домова 

здравља и у неким је више одраз праксе 
приказивања услуга него реалног броја 
пружених (Стари град ‐ 0, Барајево ‐11). 

Укупан број посета и 
дневно оптерећење лекара 

Упућивање на офталмолошки преглед од 
стране педијатара и одазив родитеља се 

разликују међу домовима здравља. Најмањи 
број превентивних прегледа обави се у 

другој години живота, а упућивање на овај 
преглед зависи од индикација и обавља се 

на предлог педијатра.  

 
Квалитет 

 
 19 дана ‐просечна дужина чекања на 
заказан први преглед у 2019. години  
 

 79% посета је било предходно заказано 
 

 86% пацијената је прегледано у периоду 
од 30 минута у односу на заказано време 

 

Кадровска структура офталмолошких служби у домовима здравља у 2019. години 
 

Дом 
здравља 

Број лекара  Обезбеђеност 
   

Специ‐
јалисти 

На 
специја‐
лизацији 

Укупно  Норматив   Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Барајево  1     1  1  0  26.798 
Вождовац  5  1  6  6  0  33.899 
Врачар  2     2  2  0  28.928 
Гроцка  1  1  2  3  ‐1  86.908 
Звездара  5     5  6  ‐1  33.624 
Земун  3  2  5  7  ‐2  74.122 
Лазаревац  0  1  1  2  ‐1    
Младеновац  1     1  2  ‐1  52.376 
Нови Београд  3     3  7  ‐4  71.013 
Обреновац  0  2  2  2  0    
Палилула  3  4  7  6  1  61.496 
Раковица  4     4  4  0  26.957 
Савски венац  4     4  1  3  8.840 
Сопот  0     0  1  ‐1    
             
Стари град  4     4  1  3  11.153 
Чукарица  4  3  7  6  1  44.277 
УКУПНО  40  14  54  57  ‐3  42.370 

*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС 
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Број првих посета у 2019. години је 27% 
мањи него 2014. године. 

 
Удео превентивних прегледа у укупном 
броју прегледа у 2019. години износио је 
12,1%, више него  2014. године када је 

износио 9,5%. 
 

Просечан број посета по епизоди 
болести износи 1‐1,6, сем у 2 дома 

здравља где је знатно већи (Врачар ‐ 2 и 
Барајево ‐ 2,7). 

Просечан број услуга по епизоди 
болести се разликује између домова 

здравља и у неким је више одраз праксе 
приказивања услуга него реалног броја 
пружених (Стари град ‐ 0, Барајево ‐11). 

 
Квалитет 

 
 19 дана ‐просечна дужина чекања на 
заказан први преглед у 2019. години  
 

 79% посета је било предходно заказано 
 

 86% пацијената је прегледано у периоду 
од 30 минута у односу на заказано време 

 

КВАЛИТЕТ

19 дана
просечна дужина чекања на заказан 
први преглед у 2019. години 

79% посета 
је било предходно заказано

86% пацијената 
је прегледано у периоду од 30 минута 
у односу на заказано време
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

 

 
  Превентивни офталмолошки прегледи деце предвиђени су у 2. и 4. години живота на упут 
педијатра и пред полазак у школу и у 14. години у склопу систематског прегледа. У 2014. години 
било је укупно 44.139 превентивних прегледа, за четвртину више него 2019. године. И тада је број 
прегледа у 2. години живота био најмањи, али су превентивним прегледима била обухваћена сва 
деца пред полазак у школу, што у 2019. години није случај (обухваћено 78% деце). Офталмолошки 
превентивни  преглед  је  неопходан  за  упис  у  основну школу,  а  приказани  обухват  рачунат  је  на 
процењени број деце у 6.  години за 2014. и 2019.  годину. Наведени подаци указују на  смањену 
доступност  офталмолошких  прегледа  деце  и  вероватно  веће  коришћење  услуга  офталмолога  у 
приватним здравственим установама за шта не располажемо подацима. 
 
Обим рада офталмолошких служби у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

Прегледи офталмолога  Дневна  
оптере‐
ћеност 

Просечан 
број  

посета по 
епизоди 
болести 

Просечан 
број услуга по 

епизоди 
болести 

Укупно   Превентивни прегледи деце 
Број 

остварених  
Планирани  
број**  

 

% 

Барајево  4.973  695  511  136,0  23,7  2,7  11,0 
Вождовац  22.819  3.075  4.508  68,2  21,6  1,6  2,6 
Врачар  11.307  1.180  1.441  81,9  26,9  2,0  2,0 
Гроцка  6.195  1.352  1.300  104,0  29,5  1,4  1,4 
Звездара  22.347  2.576  4.598  56,0  21,3  1,4  1,4 
Земун  19.384  3.191  4.828  66,1  30,8  1,3  0,8 
Лазаревац*  5.030  627  1.064  58.9     1.2  0.5 
Младеновац  6.263  754  1.012  74,5  29,8  1,2  1,1 
Нови Београд  17.815  1.823  3.050  59,8  28,3  1,2  1,4 
Обреновац*  4.711  409           1.6  1.0 
Палилула  23.286  3.032  2.220  136,6  37,0  1,4  1,7 
Раковица  17.136  2.174  2.978  73,0  19,9  1,2  0,7 
Савски венац  20.379  1.291  1.082  119,3  24,3  1,3  1,4 
Сопот                      
Стари град  14.868  698  1.527  45,7  17,7  1,4  0,0 
Чукарица  18.224  3.050  3.307  92,2  21,7  1,1  1,9 
УКУПНО  214.737  25.927  33.426  77,6  25,5  1,4  1,5 
*Дом  здравља  ангажовао  лекаре **Приликом планирања  превентивних  прегледа  користе  се  подаци  о  броју  деце  одређене  добне 
групе за систематске прегледе. Прегледи по упуту педијатра планирају се на основу процене о потребама деце у датом дому здравља 

258,820 296,795 214,737

21.6 24.4 25.6

2010 2014 2019

дневно оптерећење лекара прегледима

број посета

Укупан број посета и 
дневно оптерећење лекара 

Упућивање на офталмолошки преглед од 
стране педијатара и одазив родитеља се 

разликују међу домовима здравља. Најмањи 
број превентивних прегледа обави се у 

другој години живота, а упућивање на овај 
преглед зависи од индикација и обавља се 

на предлог педијатра.  

Због тога је и планирање броја прегледа 
отежано и чести су пребачаји или подбачаји 

у остваривању планираног броја. 

 
  Превентивни офталмолошки прегледи деце предвиђени су у 2. и 4. години живота на упут 
педијатра и пред полазак у школу и у 14. години у склопу систематског прегледа. У 2014. години 
било је укупно 44.139 превентивних прегледа, за четвртину више него 2019. године. И тада је број 
прегледа у 2. години живота био најмањи, али су превентивним прегледима била обухваћена сва 
деца пред полазак у школу, што у 2019. години није случај (обухваћено 78% деце). Офталмолошки 
превентивни  преглед  је  неопходан  за  упис  у  основну школу,  а  приказани  обухват  рачунат  је  на 
процењени број деце у 6.  години за 2014. и 2019.  годину. Наведени подаци указују на  смањену 
доступност  офталмолошких  прегледа  деце  и  вероватно  веће  коришћење  услуга  офталмолога  у 
приватним здравственим установама за шта не располажемо подацима. 
 
Обим рада офталмолошких служби у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

Прегледи офталмолога 
Дневна  
оптере‐
ћеност 

Просечан 
број  

посета по 
епизоди 
болести 

Просечан 
број услуга по 

епизоди 
болести 

Укупно 

Превентивни прегледи деце 

Број 
остварених 

Планирани  
број**   % 

Барајево  4.973  695  511  136,0  23,7  2,7  11,0 
Вождовац  22.819  3.075  4.508  68,2  21,6  1,6  2,6 
Врачар  11.307  1.180  1.441  81,9  26,9  2,0  2,0 
Гроцка  6.195  1.352  1.300  104,0  29,5  1,4  1,4 
Звездара  22.347  2.576  4.598  56,0  21,3  1,4  1,4 
Земун  19.384  3.191  4.828  66,1  30,8  1,3  0,8 
Лазаревац*  5.030  627  1.064  58.9  1.2  0.5 
Младеновац  6.263  754  1.012  74,5  29,8  1,2  1,1 
Нови Београд  17.815  1.823  3.050  59,8  28,3  1,2  1,4 
Обреновац*  4.711  409  1.6  1.0 
Палилула  23.286  3.032  2.220  136,6  37,0  1,4  1,7 
Раковица  17.136  2.174  2.978  73,0  19,9  1,2  0,7 
Савски венац  20.379  1.291  1.082  119,3  24,3  1,3  1,4 
Сопот 
Стари град  14.868  698  1.527  45,7  17,7  1,4  0,0 
Чукарица  18.224  3.050  3.307  92,2  21,7  1,1  1,9 
УКУПНО  214.737  25.927  33.426  77,6  25,5  1,4  1,5 
*Дом  здравља  ангажовао  лекаре **Приликом планирања  превентивних  прегледа  користе  се  подаци  о  броју  деце  одређене  добне 
групе за систематске прегледе. Прегледи по упуту педијатра планирају се на основу процене о потребама деце у датом дому здравља 

258,820 296,795 214,737

21.6 24.4 25.6

2010 2014 2019

дневно оптерећење лекара прегледима

број посета

Упућивање на офталмолошки преглед 
од стране педијатара и одазив родитеља се разликују међу 
домовима здравља. 

Најмањи број превентивних прегледа 
обави се у другој години живота, а упућивање на овај 
преглед зависи од индикација и обавља се на предлог 
педијатра. 

Превентивни офталмолошки прегледи деце предвиђени су у 2. и 4. години живота на упут педијатра 
и пред полазак у школу и у 14. години у склопу систематског прегледа. 

У 2014. години било је укупно 44.139 превентивних прегледа, за четвртину више него 2019. године. 
И тада је број прегледа у 2. години живота био најмањи, али су превентивним прегледима била 
обухваћена сва деца пред полазак у школу, што у 2019. години није случај (обухваћено 78% деце). 

Офталмолошки превентивни преглед је неопходан за упис у основну школу, а приказани обухват 
рачунат је на процењени број деце у 6. години за 2014. и 2019. годину. Наведени подаци указују 
на смањену доступност офталмолошких прегледа деце и вероватно веће коришћење услуга 
офталмолога у приватним здравственим установама за шта не располажемо подацима.

Обим рада офталмолошких служби у домовима здравља у 2019. години
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Број специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и  физиотерапеутских техничара од 
2010. до 2019. године у домовима здравља

Физикална медицина и рехабилитација

Службе физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља пружају превентивне 
прегледе деци предшколског и школског узраста, и куративне прегледе целокупном становништву 
као и терапијско-рехабилитационе услуге. Уочава се смањење број физијатара и физиотерапеута у 
домовима здравља од 2010. године, али је обезбеђеност физијатрима на нивоу града и даље боља 
од предвиђене (2,5 лекара/100.000 становника).

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Службе физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља пружају превентивне 
прегледе деци предшколског и школског узраста, и куративне прегледе целокупном становништву 
као и терапијско‐рехабилитационе услуге. Уочава се смањење број физијатара и физиотерапеута у 
домовима  здравља  од  2010.  године,  али  је  обезбеђеност  физијатрима  на  нивоу  града  и  даље 
боља од предвиђене (2,5 лекара/100.000 становника). 

Број  специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и   физиотерапеутских  техничара од 
2010. до 2019. године у домовима здравља 

 

  Однос  лекара  и  физиотерапеута  у  2019.  години  је  нешто  бољи  од  предвиђеног  (1:6)  и 
износио је 1:6,5. У предходним годинама је било мање физиотерапеута у односу на број лекара па 
је однос 2010. и 2014. године износио 1:5. 
 
Број  становника  по  специјалисти  физикалне  медицине  и  рехабилитације,  обезбеђеност

 
 
Посматрано по домовима здравља постоји разлика у обезбеђености, а у трећини општина 

је лошија од предвиђене са више од 40.000 становника по лекару.    
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Однос лекара и физиотерапеута у 2019. години је нешто бољи од предвиђеног (1:6) и 
износио је 1:6,5. У предходним годинама је било мање физиотерапеута у односу на број 

лекара па је однос 2010. и 2014. године износио 1:5.

2010 2014 2019

Број становника по специјалисти физикалне медицине и рехабилитације, обезбеђеност 

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Службе физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља пружају превентивне 
прегледе деци предшколског и школског узраста, и куративне прегледе целокупном становништву 
као и терапијско‐рехабилитационе услуге. Уочава се смањење број физијатара и физиотерапеута у 
домовима  здравља  од  2010.  године,  али  је  обезбеђеност  физијатрима  на  нивоу  града  и  даље 
боља од предвиђене (2,5 лекара/100.000 становника). 

Број  специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и   физиотерапеутских  техничара од 
2010. до 2019. године у домовима здравља 

 

  Однос  лекара  и  физиотерапеута  у  2019.  години  је  нешто  бољи  од  предвиђеног  (1:6)  и 
износио је 1:6,5. У предходним годинама је било мање физиотерапеута у односу на број лекара па 
је однос 2010. и 2014. године износио 1:5. 
 
Број  становника  по  специјалисти  физикалне  медицине  и  рехабилитације,  обезбеђеност

 
 
Посматрано по домовима здравља постоји разлика у обезбеђености, а у трећини општина 

је лошија од предвиђене са више од 40.000 становника по лекару.    
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Посматрано по домовима здравља постоји разлика у обезбеђености, а у трећини општина је лошија 
од предвиђене са више од 40.000 становника по лекару.

У 2019. години два дома здравља нису имала ни једног запосленог специјалисту физикалне медицине 
и рехабилитације и то дом здравља у Младеновцу (због близине Института за рехабилитацију тј. 
Селтерс бање) и дом здравља у Сопоту (знатно мањи број становника од предвиђеног за формирање 
службе).

Кадровска структура служби физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља у 2019. години

У  2019.  години  два  дома  здравља  нису  имала  ни  једног  запосленог  специјалисту 
физикалне медицине и рехабилитације и то дом здравља у Младеновцу (због близине Института 
за  рехабилитацију  тј.  Селтерс  бање)  и  дом  здравља  у  Сопоту  (знатно мањи  број  становника  од 
предвиђеног за формирање службе). 

Кадровска структура служби физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља у 
2019. години 

Дом 
здравља 

Број лекара 

Обезбеђеност Специ‐
јалисти 

На 
специјали‐
зацији 

Укупно  Норматив*  Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Барајево  1  1  1  0  26.798 
Вождовац  4  4  4  0  42.374 
Врачар  2  2  1  1  28.928 
Гроцка  2  2  2  0  43.454 
Звездара  5  5  4  1  33.624 
Земун  5  5  6  ‐1  44.473 
Лазаревац  2  2  1  1  28.298 
Младеновац  0   
Нови Београд  7  7  5  2  30.434 
Обреновац  2  2  2  0  36.043 
Палилула  5  1  6  5  1  36.898 
Раковица  2  2  3  ‐1  53.914 
Савски венац  1  1  2  1  1  35.359 
Сопот  0 
Стари град  4  4  1  3  11.153 
Чукарица  4  2  6  4  2  44.277 
УКУПНО  46  4  50  40  9  36.844 
*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС 
 

 

 

 

 

 

 

3.8 3.3 2.7 2.5

0

5

2010 2014 2019 предвиђено

Број физијатара на 100.000 
становника Београда

 
Амбулантну медицинску рехабилитацију 
у домовима здравља завршило је 80% 

лечених пацијената са следећим 
исходима лечења: 

 
56% је оспособљено за ранија занимања 
за 1% је предложена преквалификација 
31% је оспособљено за свакодневне 

активности 
код 8% стање је остало непромењено 

4% је одустало од лечења. 
 

*** 
11%  

пацијената који су били на медицинској 
рехабилитацији у домовима здравља је 

било млађе од 19 година. 

Домови здравља у Београду располажу са 
10.076 места за спровођење рехабилитације. 
Од тога је 34% места за кинезитерапију, 65% 

за физиотерапију, а остало за радну и 
хидротерапију. 

 
Пружено је и 2.627.203 физиотерапеутских 

интервенција за 96.112 лица или 
42/ дан по физиотерапеуту (нормирано 30). 
Дневно оптерећење лекара прегледима и 

даље је мање од нормираног (25). 

У  2019.  години  два  дома  здравља  нису  имала  ни  једног  запосленог  специјалисту 
физикалне медицине и рехабилитације и то дом здравља у Младеновцу (због близине Института 
за  рехабилитацију  тј.  Селтерс  бање)  и  дом  здравља  у  Сопоту  (знатно мањи  број  становника  од 
предвиђеног за формирање службе). 

Кадровска структура служби физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља у 
2019. години 

Дом 
здравља 

Број лекара  Обезбеђеност  

Специ‐
јалисти 

На 
специјали‐
зацији 

Укупно  Норматив*   Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Барајево  1     1  1  0  26.798 
Вождовац  4     4  4  0  42.374 
Врачар  2     2  1  1  28.928 
Гроцка  2     2  2  0  43.454 
Звездара  5     5  4  1  33.624 
Земун  5     5  6  ‐1  44.473 
Лазаревац  2     2  1  1  28.298 
Младеновац           0      
Нови Београд  7     7  5  2  30.434 
Обреновац  2     2  2  0  36.043 
Палилула  5  1  6  5  1  36.898 
Раковица  2     2  3  ‐1  53.914 
Савски венац  1  1  2  1  1  35.359 
Сопот           0      
Стари град  4     4  1  3  11.153 
Чукарица  4  2  6  4  2  44.277 
УКУПНО  46  4  50  40  9  36.844 
*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС 
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Број физијатара на 100.000 
становника Београда

 
Амбулантну медицинску рехабилитацију 
у домовима здравља завршило је 80% 

лечених пацијената са следећим 
исходима лечења: 

 
56% је оспособљено за ранија занимања 
за 1% је предложена преквалификација 
31% је оспособљено за свакодневне 

активности 
код 8% стање је остало непромењено 

4% је одустало од лечења. 
 

*** 
11%  

пацијената који су били на медицинској 
рехабилитацији у домовима здравља је 

било млађе од 19 година. 

Домови здравља у Београду располажу са 
10.076 места за спровођење рехабилитације. 
Од тога је 34% места за кинезитерапију, 65% 

за физиотерапију, а остало за радну и 
хидротерапију. 

 
Пружено је и 2.627.203 физиотерапеутских 

интервенција за 96.112 лица или 
42/ дан по физиотерапеуту (нормирано 30). 
Дневно оптерећење лекара прегледима и 

даље је мање од нормираног (25). 

Домови здравља у Београду располажу са 
10.076 места за спровођење рехабилитације. 
Од тога је 34% места за кинезитерапију, 
65% за физиотерапију, а остало за радну и 
хидротерапију.

Пружено је и 2.627.203 физиотерапеутских 
интервенција за 96.112 лица или
42/ дан по физиотерапеуту (нормирано 30).
Дневно оптерећење лекара прегледима и 
даље је мање од нормираног (25).

Амбулантну медицинску рехабилитацију у домовима 
здравља завршило је 80% лечених пацијената са 
следећим исходима лечења:

  4% је одустало од лечења.

пацијената који су били на медицинској 
рехабилитацији у домовима здравља је било 
млађе од 19 година.

11% 

  8% стање је остало непромењено

31% је оспособљено за свакодневне активности

  1%   је предложена преквалификација

56% је оспособљено за ранија занимања
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Обим рада служби физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља у 2019. години

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Обим рада служби физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

  Прегледи ФИЗИЈАТРА 
Дневна 

оптереће‐
ност 

Просечан 
број 

посета по 
епизоди 
болести 

Просечан 
број услуга 

по 
епизоди 
болести 

Укупно 

Превентивни прегледи деце 

Број 
остварених 

Планирани  
број* 

% извршених 
у односу на 

план 
Барајево  4.805  394  521  75.6  22.9  2.3  35.5 
Вождовац  15.904  1.487  3.107  47.9  18.9  1.5  19.8 
Врачар  8.463  1.047  1.009  103.8  20.2  1.7  30.9 
Гроцка  10.171  1.458  1.410  103.4  22.2  1.5  38.7 
Звездара  21.506  5.274  4.175  126.3  20.5  1.5  26.3 
Земун  25.683  4.310  5.228  82.4  24.5  1.4  14.8 
Лазаревац  8.611  645  724  89.1  20.5  1.2  20.2 
Младеновац    
Нови еоград  29.550  2.476  4.020  61.6  20.1  2.3  20.6 
Обреновац  9.346  1.357  1.530  88.7  22.2  1.4  13.2 
Палилула  24.662  1.513  2.025  74.7  23.5  1.9  29.4 
Раковица  13.338  2.072  2.186  94.8  24.9  1.5  38.2 
Савски венац  3.855  527  747  70.5  18.4  1.5  18.5 
Сопот    
Стари град  10.308  1.114  1.095  101.7  12.3  1.9  33.6 
Чукарица  19.795  3.357  3.540  94.8  23.6  1.3  22.8 
УКУПНО  205.997  27.031  31.317  86.3  20.9  1.6  24.1 
*Приликом  планирања  превентивних  прегледа  користе  се  подаци  о  броју  деце  одређене  добне  групе  за  систематске  прегледе. 
Прегледи по упуту педијатра планирају се на основу процене о потребама деце у датом дому здравља 

 

218,278 223,937 205,997

16.5 19.0 21.3

2010 2014 2019

дневно оптерећење лекара прегледима

број посета

Превентивни прегледи деце у 4. години живота по упуту педијатра, пред полазак у школу и 
у 10. години живота у оквиру систематских прегледа обављени су у различитом обиму у 
домовима здравља. Удео превентивних прегледа у 2019. години износио је 13,1%, више 

него 2014. године (9,2%). 

Највећи обухват деце превентивним прегледима у 2019. години је пред полазак у школу 
(обухваћено 78% деце). У 2014. години сва деца пред полазак у школу су била обухваћена 

ф

Просечан број физиотерапеутских услуга 
по епизоди болести у 2019. години 

износио је 24 на нивоу града уз изражене 
разлике међу домовима здравља. 

Разлике у просечном броју услуга али у и 
просечном броју посета по епизоди 

болести у зависности су од индикација и 
расположивих кадровских капацитета 

службе. 

Укупан број посета  и 
дневно оптерећење лекара 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Обим рада служби физикалне медицине и рехабилитације у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

  Прегледи ФИЗИЈАТРА  Дневна 
оптереће‐

ност 

Просечан 
број 

посета по 
епизоди 
болести 

Просечан 
број услуга 

по 
епизоди 
болести 

Укупно   Превентивни прегледи деце 

Број 
остварених 

Планирани  
број* 

% извршених 
у односу на 

план 
Барајево  4.805  394  521  75.6  22.9  2.3  35.5 
Вождовац  15.904  1.487  3.107  47.9  18.9  1.5  19.8 
Врачар  8.463  1.047  1.009  103.8  20.2  1.7  30.9 
Гроцка  10.171  1.458  1.410  103.4  22.2  1.5  38.7 
Звездара  21.506  5.274  4.175  126.3  20.5  1.5  26.3 
Земун  25.683  4.310  5.228  82.4  24.5  1.4  14.8 
Лазаревац  8.611  645  724  89.1  20.5  1.2  20.2 
Младеновац                      
Нови еоград  29.550  2.476  4.020  61.6  20.1  2.3  20.6 
Обреновац  9.346  1.357  1.530  88.7  22.2  1.4  13.2 
Палилула  24.662  1.513  2.025  74.7  23.5  1.9  29.4 
Раковица  13.338  2.072  2.186  94.8  24.9  1.5  38.2 
Савски венац  3.855  527  747  70.5  18.4  1.5  18.5 
Сопот                      
Стари град  10.308  1.114  1.095  101.7  12.3  1.9  33.6 
Чукарица  19.795  3.357  3.540  94.8  23.6  1.3  22.8 
УКУПНО  205.997  27.031  31.317  86.3  20.9  1.6  24.1 
*Приликом  планирања  превентивних  прегледа  користе  се  подаци  о  броју  деце  одређене  добне  групе  за  систематске  прегледе. 
Прегледи по упуту педијатра планирају се на основу процене о потребама деце у датом дому здравља 

218,278 223,937 205,997

16.5 19.0 21.3

2010 2014 2019

дневно оптерећење лекара прегледима

број посета

Превентивни прегледи деце у 4. години живота по упуту педијатра, пред полазак у школу и 
у 10. години живота у оквиру систематских прегледа обављени су у различитом обиму у 
домовима здравља. Удео превентивних прегледа у 2019. години износио је 13,1%, више 

него 2014. године (9,2%). 

Највећи обухват деце превентивним прегледима у 2019. години је пред полазак у школу 
(обухваћено 78% деце). У 2014. години сва деца пред полазак у школу су била обухваћена 

ф

Просечан број физиотерапеутских услуга 
по епизоди болести у 2019. години 

износио је 24 на нивоу града уз изражене 
разлике међу домовима здравља. 

Разлике у просечном броју услуга али у и 
просечном броју посета по епизоди 

болести у зависности су од индикација и 
расположивих кадровских капацитета 

службе. 

Укупан број посета  и 
дневно оптерећење лекара 

Просечан број физиотерапеутских услуга по епизоди 
болести у 2019. години износио је 

24 
уз изражене разлике међу домовима здравља.

Разлике у просечном броју услуга али у и просечном 
броју посета по епизоди болести у зависности су од 
индикација и расположивих кадровских капацитета 

службе.

Превентивни прегледи деце у 4. години живота по упуту педијатра, пред полазак у школу и у 10. 
години живота у оквиру систематских прегледа обављени су у различитом обиму у домовима 
здравља. Удео превентивних прегледа у 2019. години износио је 13,1%, више него 2014. године 
(9,2%).

Највећи обухват деце превентивним прегледима у 2019. години је пред полазак у школу (обухваћено 
78% деце). У 2014. години сва деца пред полазак у школу су била обухваћена.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Оториноларингологија

Оториноларинголошке службе у домовима здравља пружају превентивне прегледе деци 
предшколског и школског узраста, и куративне и терапијске услуге становницима свих добних група

Обезбеђеност становника Београда специјалистима оториноларингологије већ 10 година је лошија 
од предвиђене, а у 2019. години број становника по специјалисти (48.423) је за 60% већи од 
предвиђеног (30.000). 

На значајније погоршање просечне обезбеђености у последњим годинама утицао је и потпуни 
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ДЗ „Сопот“ нема ни једног оториноларинголога, од 2017. године ни ДЗ „Барајево“. Од 2018. године 
ДЗ „Савски венац“, такође нема стално запосленог специјалисту. 
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број четири пута већи него пре 5 година.

Удео превентивних прегледа у укупном броју прегледа

     2014  2019
      4,8%   6,7%

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА 

Оториноларинголошке службе у домовима здравља пружају превентивне прегледе деци 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Кадровска структура оториноларинголошких служби у домовима здравља у 2019. години 

 

 

 

 

 

 

 
Кадровска структура оториноларинголошких служби у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

Број лекара 

Обезбеђеност 
Специ‐
јалисти 

На 
специјали‐ 
зацији 

Укупно  Норматив* 
Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Барајево  0     0  1  ‐1    
Вождовац  3  2  5  6  ‐1  56.498 
Врачар  4     4  2  2  14.464 
Гроцка  1     1  3  ‐2  86.908 
Звездара  3  2  5  6  ‐1  56.039 
Земун  1  4  5  7  ‐2  222.365 
Лазаревац  3     3  2  1  18.865 
Младеновац  1  1  2  2  0  52.376 
Нови Београд  6     6  7  ‐1  35.507 
Обреновац  1  2  3  2  1  72.085 
Палилула  3  4  7  6  1  61.496 
Раковица  3  1  4  4  0  35.942 
Савски венац  0     0  1  ‐1    
Сопот  0     0  1  ‐1    
Стари град  3     3  1  2  14.871 
Чукарица  3  3  6  6  0  59.036 
УКУПНО  35  19  54  57  ‐3  48.423 
*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС   

2.7 2.7
2.1

3.4

2010 2014 2019 предвиђено

Број оториноларинголога на 100.000 
становника Београда

 
2010  2014  2019 

Индекс 
2019/2010 

% 
Број 
оториноларинголога  44  45  35  ‐20,5 

Укупан  број посета  252.965  291.401  206.119  ‐23,1 
Дневно оптерећење  27.4  30.8  28,0  2,4 

Квалитет 
 

 4 дана ‐просечна 
дужина чекања на 
заказан први преглед у 
2019. години 

 
 58% посета је било 
предходно заказано 

 
 88% пацијената је 
прегледано у периоду 
од 30 минута у односу 
на заказано време 

 

У 2019. години остварена је просечно по 1,3 посета по епизоди болести са просечно по 0,6 
услуга. Ови параметри су незнатно смањени у односу на 2010. годину када је било 1,4 посета 

и 0,8 услуга по епизоди болести. 
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4 дана 
просечна дужина чекања 
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58% 
посета је било 

предходно заказано

88% 
пацијената је прегледано у 

периоду од 30 минута у односу 
на заказано време

остварена је просечно 
по 1,3 посета по епизоди болести 
са просечно по 0,6 услуга. 

остварена је просечно 
по 1,4 посета по епизоди болести 
са просечно по 0,8 услуга. 

2010.
2019.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Обезбеђеност

У 2019. години лошија је од предвиђене 
у свим домовима здравља сем у ДЗ 
„Врачар“ и „Стари град“, а у 3 дома 
здравља нема стално запослених 
специјалиста.

ДЗ „Савски венац“ је из сопствених 
средстава ангажовао лекара са циљем 
одржавања минималног обима рада.

Од 2010. године број лекара се смањио за 
20%, и све време је мањи од нормираног.

Оптерећеност

Укупан број прегледа у 2019. години је за 30% мањи 
него пре 5 година што у комбинацији са смањењем 
броја специјалиста указује и на мању доступност 
оториноларинголога становништву Београда.

Превентивни прегледи деце у 2. и 4. години живота 
по упуту педијатра и пред полазак у школу у оквиру 
систематских прегледа обављени су у различитом 
обиму у домовима здравља.

Највећи обухват деце превентивним прегледима је 
пред полазак у школу (74% деце те добне групе).

Обим рада оториноларинголошких служби у домовима здравља у 2019. години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обим рада оториноларинголошких служби у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

Прегледи оториноларинголога 
Дневна  
оптере‐
ћеност 

Просечан 
број  

посета по 
епизоди 
болести 

Просечан 
број 

услуга по 
епизоди 
болести 

Укупно 

Превентивни прегледи деце 

Број 
остварених 

Планирани  
број **  % 

Барајево                      
Вождовац  22.070  1.422  1.601  88,8  34,8  1,4  0,7 
Врачар  15.360  583  671  86,9  18,0  1,6  0,6 
Гроцка  6.368  712  765  93,1  30,2  1,3  0,8 
Звездара  18.222  1.192  1.774  67,2  28,9  1,4  0,8 
Земун  6.598  2.007  2.204  91,1  28,1  1,1  0,1 
Лазаревац  15.117  657  650  101,1  24,0  1,1  0,4 
Младеновац  5.747  449  529  84,9  27,4  1,8  0,7 
Нови Београд  30.087  1.865  2.150  86,7  23,9  1,2  0,4 
Обреновац  6.776  570  774  73,6  31,3  1,2  1,0 
Палилула  21.843  1.448  1.844  78,5  34,7  1,3  0,7 
Раковица  15.907  551  1.030  53,5  24,8  1,2  0,7 
Савски венац*  2.838  289  323  89.5     1,1  0,5  
Сопот                      
Стари град  14.215  449  566  79,3  22,5  1,5  0,9 
Чукарица  24.971  1.653  1.739  95,1  39,6  1,2  0,6 
УКУПНО  206.119  13.847  16.620  83,3  27,8  1,3  0,6 
*Дом  здравља  ангажовао  лекара **Приликом  планирања  превентивних  прегледа  користе  се  подаци  о  броју  деце  одређене  добне 
групе за систематске прегледе. Прегледи по упуту педијатра планирају се на основу процене о потребама деце у датом дому здравља 
   

Обезбеђеност 
 

У 2019. години лошија је од 
предвиђене у свим домовима 

здравља сем у ДЗ „Врачар“ и „Стари 
град“, а у 3 дома здравља нема стално 

запослених специјалиста. 
ДЗ „Савски венац“ је из сопствених 

средстава ангажовао лекара са циљем 
одржавања минималног обима рада. 

 
Од 2010. године број лекара се 

смањио за 20%, и све време је мањи 
од нормираног. 

Оптерећеност 
 

Укупан број прегледа у 2019. години је за 30% 
мањи него пре 5 година што у комбинацији са 
смањењем броја специјалиста указује и на 
мању доступност оториноларинголога 

становништву Београда. 
Превентивни прегледи деце у 2. и 4. години 
живота по упуту педијатра и пред полазак у 

школу у оквиру систематских прегледа 
обављени су у различитом обиму у домовима 

здравља. 
Највећи обухват деце превентивним 

прегледима је пред полазак у школу (74% 
деце те добне групе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обим рада оториноларинголошких служби у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

Прегледи оториноларинголога 
Дневна  
оптере‐
ћеност 

Просечан 
број  

посета по 
епизоди 
болести 

Просечан 
број 

услуга по 
епизоди 
болести 

Укупно 

Превентивни прегледи деце 

Број 
остварених 

Планирани  
број **  % 

Барајево                      
Вождовац  22.070  1.422  1.601  88,8  34,8  1,4  0,7 
Врачар  15.360  583  671  86,9  18,0  1,6  0,6 
Гроцка  6.368  712  765  93,1  30,2  1,3  0,8 
Звездара  18.222  1.192  1.774  67,2  28,9  1,4  0,8 
Земун  6.598  2.007  2.204  91,1  28,1  1,1  0,1 
Лазаревац  15.117  657  650  101,1  24,0  1,1  0,4 
Младеновац  5.747  449  529  84,9  27,4  1,8  0,7 
Нови Београд  30.087  1.865  2.150  86,7  23,9  1,2  0,4 
Обреновац  6.776  570  774  73,6  31,3  1,2  1,0 
Палилула  21.843  1.448  1.844  78,5  34,7  1,3  0,7 
Раковица  15.907  551  1.030  53,5  24,8  1,2  0,7 
Савски венац*  2.838  289  323  89.5     1,1  0,5  
Сопот                      
Стари град  14.215  449  566  79,3  22,5  1,5  0,9 
Чукарица  24.971  1.653  1.739  95,1  39,6  1,2  0,6 
УКУПНО  206.119  13.847  16.620  83,3  27,8  1,3  0,6 
*Дом  здравља  ангажовао  лекара **Приликом  планирања  превентивних  прегледа  користе  се  подаци  о  броју  деце  одређене  добне 
групе за систематске прегледе. Прегледи по упуту педијатра планирају се на основу процене о потребама деце у датом дому здравља 
   

Обезбеђеност 
 

У 2019. години лошија је од 
предвиђене у свим домовима 

здравља сем у ДЗ „Врачар“ и „Стари 
град“, а у 3 дома здравља нема стално 

запослених специјалиста. 
ДЗ „Савски венац“ је из сопствених 

средстава ангажовао лекара са циљем 
одржавања минималног обима рада. 

 
Од 2010. године број лекара се 

смањио за 20%, и све време је мањи 
од нормираног. 

Оптерећеност 
 

Укупан број прегледа у 2019. години је за 30% 
мањи него пре 5 година што у комбинацији са 
смањењем броја специјалиста указује и на 
мању доступност оториноларинголога 

становништву Београда. 
Превентивни прегледи деце у 2. и 4. години 
живота по упуту педијатра и пред полазак у 

школу у оквиру систематских прегледа 
обављени су у различитом обиму у домовима 

здравља. 
Највећи обухват деце превентивним 

прегледима је пред полазак у школу (74% 
деце те добне групе). 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Интерна медицина

Служба интерне медицине организована је у свих 16 домова здравља у Београду и пружа значајну 
подршку изабраним лекарима у збрињавању пацијената са интернистичким болестима пре свега 
кардиоваскуларним (око 20% посета изабраном лекару је због ових болести). 

У десетогодишњем периоду број специјалиста интерне медицине у домовима здравља има 
опадајући тренд, мада у истом интервалу  расте број лекара који су упућени на специјализацију.

Број специјалиста и број лекара на специјализацији из интерне медицине од 2010. 
до 2019. године у домовима здравља 

Број становника по специјалисти интерне медицине, обезбеђеност 2010-2019. године 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 

Служба интерне медицине организована је у свих 16 домова здравља у Београду и пружа 
значајну подршку изабраним лекарима у  збрињавању пацијената  са интернистичким болестима 
пре свега кардиоваскуларним (око 20% посета изабраном лекару је због ових болести).  

У  десетогодишњем  периоду  број  специјалиста  интерне  медицине  у  домовима  здравља 
има  опадајући  тренд,  мада  у  истом  интервалу    расте  број  лекара  који  су  упућени  на 
специјализацију. 

 
Број  специјалиста  и  број  лекара  на  специјализацији  из  интерне  медицине  од  2010.  до  2019. 
године у домовима здравља  

 
 

Број  становника  по  специјалисти  интерне  медицине,  обезбеђеност  2010‐2019.  године 
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Број специјалиста интерне медицине Број лекара на специјализацији

Рачунато на укупан број становника, Београду су потребна 84 лекара са специјализацијом 
интерне медицине у домовима здравља, чиме би обезбеђеност износила 5 

лекара/100.000 становника.  
Обезбеђеност у 2019. години (4 лекара/100.000 становника) је лошија од предвиђене 

подзаконским актима, а сличан однос броја лекара и становника био је и у посматраном 
десетогодишњем периоду. 

Предвиђено 
20.000 становника 

по лекару 
специјалисти 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 

Служба интерне медицине организована је у свих 16 домова здравља у Београду и пружа 
значајну подршку изабраним лекарима у  збрињавању пацијената  са интернистичким болестима 
пре свега кардиоваскуларним (око 20% посета изабраном лекару је због ових болести).  

У  десетогодишњем  периоду  број  специјалиста  интерне  медицине  у  домовима  здравља 
има  опадајући  тренд,  мада  у  истом  интервалу    расте  број  лекара  који  су  упућени  на 
специјализацију. 

 
Број  специјалиста  и  број  лекара  на  специјализацији  из  интерне  медицине  од  2010.  до  2019. 
године у домовима здравља  

 
 

Број  становника  по  специјалисти  интерне  медицине,  обезбеђеност  2010‐2019.  године 
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1 0 1 1 2 2 4 4 6 4

y = ‐1.1879x + 76.133

y = 0.5636x ‐ 0.6
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Број специјалиста интерне медицине Број лекара на специјализацији

Рачунато на укупан број становника, Београду су потребна 84 лекара са специјализацијом 
интерне медицине у домовима здравља, чиме би обезбеђеност износила 5 

лекара/100.000 становника.  
Обезбеђеност у 2019. години (4 лекара/100.000 становника) је лошија од предвиђене 

подзаконским актима, а сличан однос броја лекара и становника био је и у посматраном 
десетогодишњем периоду. 

Предвиђено 
20.000 становника 

по лекару 
специјалисти 

Предвиђено 

20.000 
становника 
по лекару 

специјалисти

Рачунато на укупан број становника, Београду су потребна 84 лекара са специјализацијом 
интерне медицине у домовима здравља, чиме би обезбеђеност износила 5 лекара/100.000 
становника. 

Обезбеђеност у 2019. години (4 лекара/100.000 становника) је лошија од предвиђене 
подзаконским актима, а сличан однос броја лекара и становника био је и у посматраном 
десетогодишњем периоду.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Број лекара интерне медицине на 100.000  
становника Београда 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровска структура интернистичких служби у домовима здравља у 2019. години 

 
*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС 

 

4.3 4.2 4.0
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6

2010 2014 2019 предвиђено

  
2010  2014  2019 

Индекс  
2010/2019 

(%) 
Број интерниста  71  71  67  ‐5.6 
Укупан  број 
посета  250.711  274.739  268.904  7.3 

Дневно 
оптерећење  16.8  18.4  19.1  13.7 

Број прегледа по 
становнику  0.15  0.16  0.16  3.8 

Дом 
здравља 

Број лекара 

Специ‐
јалисти 

На 
специја‐
лизацији 

Укупно  Норматив* 
Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Обезбе‐ 
ђеност 

           
Барајево  1    1  1  0  26798 
Вождовац  6    6  8  ‐2  28249 
Врачар  3    3  3  0  19285 
Гроцка  5    5  4  1  17382 
Звездара  6  1  7  8  ‐1  28020 
Земун  6  2  8  11  ‐3  37061 
Лазаревац  3    3  3  0  18865 
Младеновац  1    1  3  ‐2  52376 
Нови Београд  5    5  11  ‐6  42608 
Обреновац  4    4  4  0  18021 
Палилула  6    6  9  ‐3  30748 
Раковица  6    6  5  1  17971 
Савски венац  2    2  2  0  17680 
Сопот  1    1  1  0  19788 
Стари град  4    4  2  2  11153 
Чукарица  8  1  9  9  0  22139 
УКУПНО  67  4  71  84  ‐13  25296 

 
Посматрано по домовима 
здравља уочава се велика 
разлика у обезбеђености 

становника специјалистима 
интерне медицине. 

 
У ДЗ Младеновац било је за 

70% мање, а у ДЗ Нови 
Београд за 50% мање 

специјалиста од нормираног 
броја. 

 
Ретки су домови здравља у 
којима је број специјалиста 
већи од нормираног као што 

је то ДЗ Стари град. 

Број лекара интерне медицине на 100.000  
становника Београда 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровска структура интернистичких служби у домовима здравља у 2019. години 

 
*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС 

 

4.3 4.2 4.0
5.0
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2010 2014 2019 предвиђено

  
2010  2014  2019 

Индекс  
2019/2010 

(%) 
Број интерниста  71  71  67  ‐5.6 
Укупан  број 
посета  250.711  274.739  268.904  7.3 

Дневно 
оптерећење  16.8  18.4  19.1  13.7 

Број прегледа по 
становнику  0.15  0.16  0.16  3.8 

Дом 
здравља 

Број лекара 

Специ‐
јалисти 

На 
специја‐
лизацији 

Укупно  Норматив* 
Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Обезбе‐ 
ђеност 

           
Барајево  1    1  1  0  26798 
Вождовац  6    6  8  ‐2  28249 
Врачар  3    3  3  0  19285 
Гроцка  5    5  4  1  17382 
Звездара  6  1  7  8  ‐1  28020 
Земун  6  2  8  11  ‐3  37061 
Лазаревац  3    3  3  0  18865 
Младеновац  1    1  3  ‐2  52376 
Нови Београд  5    5  11  ‐6  42608 
Обреновац  4    4  4  0  18021 
Палилула  6    6  9  ‐3  30748 
Раковица  6    6  5  1  17971 
Савски венац  2    2  2  0  17680 
Сопот  1    1  1  0  19788 
Стари град  4    4  2  2  11153 
Чукарица  8  1  9  9  0  22139 
УКУПНО  67  4  71  84  ‐13  25296 

 
Посматрано по домовима 
здравља уочава се велика 
разлика у обезбеђености 

становника специјалистима 
интерне медицине. 

 
У ДЗ Младеновац било је за 

70% мање, а у ДЗ Нови 
Београд за 50% мање 

специјалиста од нормираног 
броја. 

 
Ретки су домови здравља у 
којима је број специјалиста 
већи од нормираног као што 

је то ДЗ Стари град. 

Број лекара интерне медицине на 100.000 
становника Београда

Кадровска структура интернистичких служби у домовима здравља у 2019. години

БРОЈ СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ 
МЕДИЦИНЕ

Посматрано по домовима здравља уочава се 
велика разлика у обезбеђености становника 
специјалистима интерне медицине.

У ДЗ Младеновац било је за 70% мање, а у 
ДЗ Нови Београд за 50% мање специјалиста 
од нормираног броја.

Ретки су домови здравља у којима је број 
специјалиста већи од нормираног као што је 
то ДЗ Стари град.

Број лекара интерне медицине на 100.000  
становника Београда 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровска структура интернистичких служби у домовима здравља у 2019. години 

 
*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС 

 

4.3 4.2 4.0
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2010 2014 2019 предвиђено

  
2010  2014  2019 

Индекс  
2010/2019 

(%) 
Број интерниста  71  71  67  ‐5.6 
Укупан  број 
посета  250.711  274.739  268.904  7.3 

Дневно 
оптерећење  16.8  18.4  19.1  13.7 

Број прегледа по 
становнику  0.15  0.16  0.16  3.8 

Дом 
здравља 

Број лекара 

Специ‐
јалисти 

На 
специја‐
лизацији 

Укупно  Норматив* 
Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Обезбе‐ 
ђеност 

           
Барајево  1    1  1  0  26798 
Вождовац  6    6  8  ‐2  28249 
Врачар  3    3  3  0  19285 
Гроцка  5    5  4  1  17382 
Звездара  6  1  7  8  ‐1  28020 
Земун  6  2  8  11  ‐3  37061 
Лазаревац  3    3  3  0  18865 
Младеновац  1    1  3  ‐2  52376 
Нови Београд  5    5  11  ‐6  42608 
Обреновац  4    4  4  0  18021 
Палилула  6    6  9  ‐3  30748 
Раковица  6    6  5  1  17971 
Савски венац  2    2  2  0  17680 
Сопот  1    1  1  0  19788 
Стари град  4    4  2  2  11153 
Чукарица  8  1  9  9  0  22139 
УКУПНО  67  4  71  84  ‐13  25296 

 
Посматрано по домовима 
здравља уочава се велика 
разлика у обезбеђености 

становника специјалистима 
интерне медицине. 

 
У ДЗ Младеновац било је за 

70% мање, а у ДЗ Нови 
Београд за 50% мање 

специјалиста од нормираног 
броја. 

 
Ретки су домови здравља у 
којима је број специјалиста 
већи од нормираног као што 

је то ДЗ Стари град. 

Доступност службе интерне медицине у домовима здравља додатно погоршава и мали број лекара упућених 
на специјализацију из интерне медицине чак и у домовима здравља у којима је број специјалиста мањи од 
нормираног.

Један од разлога је и тај што се лекари упућују на специјализацију из службе за здравствену заштиту одраслих, 
у којој често постоји дефицит кадра (у 2019. години нормирано је 860 лекара, а радила су 784).
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Обим рада интернистичких служби у домовима здравља у 2019. години

Просечна дужина чекања на заказани 
први преглед (у данима)

 

 

 

 

 

 

Обим рада интернистичких служби у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља  Обезбеђеност 

Укупан  
број 

прегледа 

Дневна  
оптерећеност 

Просечан број  
посета по 

епизоди болести 

Просечан број 
услуга по 

епизоди болести 

Барајево  26.798  3.977  18.9  1.4  1.3 
Вождовац  28.249  34.135  27.1  2.4  1.6 
Врачар  19.285  14.086  22.4  3.0  1.7 
Гроцка  17.382  20.435  19.5  1.6  1.5 
Звездара  28.020  24.287  19.3  1.8  1.0 
Земун  37.061  22.614  17.9  2.0  1.8 
Лазаревац  18.865  7.720  12.3  1.6  1.4 
Младеновац  52.376  268  1.3  2.0  1.8 
Нови Београд  42.608  23.294  22.2  1.2  1.0 
Обреновац  18.021  11.869  14.1  2.6  2.4 
Палилула  30.748  27.478  21.8  1.4  1.4 
Раковица  17.971  25.838  20.5  2.9  2.0 
Савски венац  17.680  9.789  23.3  2.3  1.2 
Сопот  19.788  3.500  16.7  2.3  1.3 
Стари град  11.153  10.409  12.4  1.4  1.1 
Чукарица  22.139  29.205  17.4  2.1  1.8 
 УКУПНО  25.296  268.904  19.1  2.0  1.5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Доступност службе интерне медицине у домовима здравља додатно погоршава и мали 

број лекара упућених на специјализацију из интерне медицине чак и у домовима здравља у 
којима је број специјалиста мањи од нормираног. 

Један од разлога је и тај што се лекари упућују на специјализацију из службе за здравствену 
заштиту одраслих, у којој често постоји дефицит кадра (у 2019. години нормирано је 860 

лекара, а радила су 784). 

У већини домова здравља дневно отрећење је мање од предвиђеног (25 
прегледа/дан)остављајући простор за повећање броја интернистичких прегледа. 
 У 6 домова здравља оптерећење је 20 или више прегледа на дан, а једино у ДЗ 

„Вождовац“ премашује предвиђених 25 прегледа на дан.  

Корисници служби интерне медицине у Београду су најчешће у средњој или 
старијој животној доби. У 2019. години највише испитаних корисника у анкети задовољства 

корисника било је старије од 50 година (71,6%). 

У већини домова здравља дневно оп-
трећење је мање од предвиђеног (25 
прегледа/дан) остављајући простор за 
повећање броја интернистичких пре-
гледа.

Корисници служби интерне медицине 
у Београду су најчешће у средњој или 
старијој животној доби. 

У 2019. години највише испитаних корисника 
у анкети задовољства корисника било је 

старије од 50 година (71,6%).

 У 6 домова здравља оптерећење је 

20 или више прегледа на дан, 
а једино у ДЗ „Вождовац“ премашује предвиђених 

25 прегледа на дан. 

  

 

Служба  интерне  медицине  је  једина  консултативно‐специјалистичка  служба  обухваћена 
истраживањем  задовољства  корисника.  Највећи  број  анкетираних  корисника  ове  службе  је  био 
задовољан и веома задовољан  свим испитиваним карактеристикама,  при чему  су највише били 
задовољни љубазношћу и професионалношћу особља које заказује прегледе  (86,8%), добијеним 
инструкцијама о времену и месту прегледа (84,9%) и чистоћом и подобношћу чекаонице (85,6%). 
Највише  незадовољних  и  веома  незадовољних  је  било  могућношћу  телефонског  заказивања 
(16,0%)  дужином  чекања  на  преглед  од  тренутка  заказивања  до  прегледа  (12,0%)  и  временом 
чекања у чекаоници (9,4%). И поред великог процента задовољних корисника просечна оцена има 
опадајаћу  тренд  од  2012.  године,  а  посматрано  по  установама  вредности  су  у  2019.  години 
износиле 3,5‐4,9. 

Задовољство корисника укупним радом службе интерне медицине у установама примарне 
здравствене заштите у Београду од 2012. до 2019. године 

 

Просечна оцена задовољства радом интернистичке службе у 2019. години по установама 
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Показатељи квалитета 
У 2019. години највећи број првих посета је 

предходно био заказан (63%). Од 2012. године од 
када се прати овај показатељ вредности се  крећу 

од 56‐70%. 
* * * 

14 дана ‐ просек чекања на први преглед што је 
уједно и највећа вредност од 2012. године. 

Предходних година дужина чекања је у просеку 
износила 11‐12 дана. 

Просечна дужина чекања на заказани 
први преглед (у данима) 

Показатељи квалитета

У 2019. години највећи број првих посета је предходно 
био заказан (63%). Од 2012. године од када се прати 
овај показатељ вредности се  крећу од 56-70%.

* * *

14 дана 
просек чекања на први преглед што је уједно и 
највећа вредност од 2012. године. Предходних година 
дужина чекања је у просеку износила 11-12 дана

Лекар у ДЗ Младеновац није радио у већем делу године
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Служба интерне медицине је једина консултативно-специјалистичка служба обухваћена истражи-
вањем задовољства корисника. Највећи број анкетираних корисника ове службе је био задовољан 
и веома задовољан свим испитиваним карактеристикама, при чему су највише били задовољни 
љубазношћу и професионалношћу особља које заказује прегледе (86,8%), добијеним инструкција-
ма о времену и месту прегледа (84,9%) и чистоћом и подобношћу чекаонице (85,6%). Највише не-
задовољних и веома незадовољних је било могућношћу телефонског заказивања (16,0%) дужином 
чекања на преглед од тренутка заказивања до прегледа (12,0%) и временом чекања у чекаоници 
(9,4%). И поред великог процента задовољних корисника просечна оцена има опадајаћу тренд од 
2012. године, а посматрано по установама вредности су у 2019. години износиле 3,5-4,9.

  

 

Служба  интерне  медицине  је  једина  консултативно‐специјалистичка  служба  обухваћена 
истраживањем  задовољства  корисника.  Највећи  број  анкетираних  корисника  ове  службе  је  био 
задовољан и веома задовољан  свим испитиваним карактеристикама,  при чему  су највише били 
задовољни љубазношћу и професионалношћу особља које заказује прегледе  (86,8%), добијеним 
инструкцијама о времену и месту прегледа (84,9%) и чистоћом и подобношћу чекаонице (85,6%). 
Највише  незадовољних  и  веома  незадовољних  је  било  могућношћу  телефонског  заказивања 
(16,0%)  дужином  чекања  на  преглед  од  тренутка  заказивања  до  прегледа  (12,0%)  и  временом 
чекања у чекаоници (9,4%). И поред великог процента задовољних корисника просечна оцена има 
опадајаћу  тренд  од  2012.  године,  а  посматрано  по  установама  вредности  су  у  2019.  години 
износиле 3,5‐4,9. 

Задовољство корисника укупним радом службе интерне медицине у установама примарне 
здравствене заштите у Београду од 2012. до 2019. године 

 

Просечна оцена задовољства радом интернистичке службе у 2019. години по установама 
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Показатељи квалитета 
У 2019. години највећи број првих посета је 

предходно био заказан (63%). Од 2012. године од 
када се прати овај показатељ вредности се  крећу 

од 56‐70%. 
* * * 

14 дана ‐ просек чекања на први преглед што је 
уједно и највећа вредност од 2012. године. 

Предходних година дужина чекања је у просеку 
износила 11‐12 дана. 

Просечна дужина чекања на заказани 
први преглед (у данима) 

  

 

Служба  интерне  медицине  је  једина  консултативно‐специјалистичка  служба  обухваћена 
истраживањем  задовољства  корисника.  Највећи  број  анкетираних  корисника  ове  службе  је  био 
задовољан и веома задовољан  свим испитиваним карактеристикама,  при чему  су највише били 
задовољни љубазношћу и професионалношћу особља које заказује прегледе  (86,8%), добијеним 
инструкцијама о времену и месту прегледа (84,9%) и чистоћом и подобношћу чекаонице (85,6%). 
Највише  незадовољних  и  веома  незадовољних  је  било  могућношћу  телефонског  заказивања 
(16,0%)  дужином  чекања  на  преглед  од  тренутка  заказивања  до  прегледа  (12,0%)  и  временом 
чекања у чекаоници (9,4%). И поред великог процента задовољних корисника просечна оцена има 
опадајаћу  тренд  од  2012.  године,  а  посматрано  по  установама  вредности  су  у  2019.  години 
износиле 3,5‐4,9. 

Задовољство корисника укупним радом службе интерне медицине у установама примарне 
здравствене заштите у Београду од 2012. до 2019. године 

 

Просечна оцена задовољства радом интернистичке службе у 2019. години по установама 
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Показатељи квалитета 
У 2019. години највећи број првих посета је 

предходно био заказан (63%). Од 2012. године од 
када се прати овај показатељ вредности се  крећу 

од 56‐70%. 
* * * 

14 дана ‐ просек чекања на први преглед што је 
уједно и највећа вредност од 2012. године. 

Предходних година дужина чекања је у просеку 
износила 11‐12 дана. 

Просечна дужина чекања на заказани 
први преглед (у данима) 

Задовољство корисника укупним радом службе интерне медицине у установама примарне 
здравствене заштите у Београду од 2012. до 2019. године

Просечна оцена задовољства радом интернистичке службе у 2019. години по установама
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Заштита менталног здравља

На пословима заштите менталног здравља у 2019. години радила су 44 лекара (од чега је 36 
специјалиста и 8 лекара на специјализацији из психијатрије), 40 медицинских сестара, као и 
34 здравствена сарадника. Поред психијатара и медицинских сестара тим у психијатрији чине и 
психолози, виши радни терапеути и социјални радници.

Посматрајући десетогодишњи период, број психијатара у домовима здравља смањио се за 10 или 
за 22%, али се четири пута повећао број лекара који су упућени на специјализацију.

Број специјалиста и број лекара на специјализацији из психијатрије од 
2010. до 2019. године у домовима здравља

Број становника по специјалисти психијатрије, обезбеђеност 2010-2019 

ЗАШТИТА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 

На пословима заштите менталног здравља у 2019. години радила су 44 лекара (од чега је 
36 специјалиста и 8 лекара на специјализацији из психијатрије), 40 медицинских сестара, као и 34 
здравствена  сарадника.  Поред  психијатара  и  медицинских  сестара  тим  у  психијатрији  чине  и 
психолози, виши радни терапеути и социјални радници. 

Посматрајући десетогодишњи период, број психијатара у домовима здравља смањио се за 
10 или за 22%, али се четири пута повећао број лекара који су упућени на специјализацију. 
 

Број  специјалиста  и  број  лекара  на  специјализацији  из  психијатрије  од 2010.  до 2019.  године  у 
домовима здравља 

   
 

 

 

 

 

 

Број становника по специјалисти психијатрије, обезбеђеност 2010‐2019 
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Обезбеђеност 
 

 До 2017. године обезбеђеност становника Београда лекарима са специјализацијом из 
психијатрије била је боља од предвиђене (1 лекар на 30.000 становника). 

 Дом здравља „Сопот“ нема ни једног запосленог психијатра. 
 Од 2017. године по једном психијатру је 43% више становника од предвиђеног броја. 
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 Дом здравља „Сопот“ нема ни једног запосленог психијатра. 
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До 2017. године обезбеђеност становника Београда лекарима са специјализацијом 
из психијатрије била је боља од предвиђене.

Дом здравља „Сопот“ нема ни једног запосленог психијатра.

Од 2017. године по једном психијатру је 43% више становника од предвиђеног броја.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

  
2010  2014  2019 

Индекс 
2019/2010 

% 
Број психијатара  46  44  36  ‐21.7 
Број психијатара на 
100.000 становника   2.8  2.6  2.1  ‐24.3 

Укупан број посета  119.514  126.599  91.486  ‐23.5 

Дневно оптерећење  12.4  13.7  12.1  ‐2.2 

 

Иако  је  обезбеђеност  специјалистима  психијатрије  боља  од  предвиђене,  на  3  општине 
(свака  са  преко  100.000  становника)  она  је  знатно  лошија  у  домовима  здравља  „Земун“, 
„Чукарица“ и „Нови Београд“ и износи 70.000 и више становника по лекару.      

Кадровска структура служби за заштиту менталног здравља у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

Број лекара 

Обезбеђеност Специ‐
јалисти 

На 
специја‐
лизацији 

Укупно  Норматив* 
Разлика 
(укупно‐
норматив) 

Барајево  1  1  1  0  26.798 
Вождовац  4  4  4  0  42.374 
Врачар  2  2  1  1  28.928 
Гроцка  0  0  2  ‐2 
Звездара  3  1  4  4  0  56.039 
Земун  3  2  5  6  ‐1  74.122 
Лазаревац  3  3  1  2  18.865 
Младеновац  2  2  1  1  26.188 
Нови Београд  3  2  5  5  0  71.013 
Обреновац  2  2  2  0  36.043 
Палилула  4  4  5  ‐1  46.122 
Раковица  3  1  4  3  1  35.942 
Савски венац  1  1  1  0  35.359 
Сопот  1  1  1  0  19.788 
Стари град  2  2  1  1  22.307 
Чукарица  2  2  4  4  0  88.554 
УКУПНО  36  8  44  42  2  47.078 
*Рачунато на процењени број становника за 2019. годину, РЗС   

Важећим подзаконским 
актима предвиђено: 
 
 2,5 психијатра на 

100.000 становника и 
 15 прегледа по 

лекару на дан. 

У односу на 2010. годину дневно оптерећење  лекара остало је непромењено 
 (12 прегледа/дан) и нешто мање од предвиђених мера извршења (15), али уз значајно 

смањење укупног броја прегледа, чак за 23% на нивоу Београда. 

  
2010  2014  2019 

Индекс 
2019/2010 

% 
Број психијатара  46  44  36  ‐21.7 
Број психијатара на 
100.000 становника   2.8  2.6  2.1  ‐24.3 
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Важећим подзаконским 
актима предвиђено: 
 
 2,5 психијатра на 

100.000 становника и 
 15 прегледа по 

лекару на дан. 

У односу на 2010. годину дневно оптерећење  лекара остало је непромењено 
 (12 прегледа/дан) и нешто мање од предвиђених мера извршења (15), али уз значајно 

смањење укупног броја прегледа, чак за 23% на нивоу Београда. 

Кадровска структура служби за заштиту менталног здравља у домовима здравља у 2019. години

Важећим подзаконским актима 
предвиђено:

2,5 психијатра 
на 100.000 становника 

15 прегледа 
по лекару на дан.

Обезбеђеност специјалистима психијатрије је боља од предвиђене у 9 домова здравља. У 3 велика 
дома здравља (Земун, Чукарица и Нови Београд) обезбеђеност је изразито неповољна и износи 
70.000 и више по лекару.  

У односу на 2010. годину дневно оптерећење лекара остало је непромењено
(12 прегледа/дан) и нешто мање  од предвиђених мера извршења (15), 
али уз значајно смањење укупног броја прегледа, чак за 23% на нивоу 
Београда.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Обим рада служби за заштиту менталног здравља у домовима здравља у 2019. години

 

 

 

 

 

 

 

 

Обим рада служби за заштиту менталног здравља у домовима здравља у 2019. години 

Дом 
здравља 

Укупан број 
прегледа 

Дневна 
оптерећеност 

Просечан број посета 
по епизоди болести 

Просечан број услуга 
по епизоди болести 

Брајево  2.998  14.3  1.6  0.8 
Вождовац  8.611  10.3  1.8  2.1 
Врачар  6.470  15.3  4.2  1.6 
Гроцка 
Звездара  7.457  11.8  1.9  0.2 
Земун  7.007  11.1  2.1  2.6 
Лазаревац  11.551  18.3  1.3  0.1 
Младеновац  4.316  10.2  2.8  3.0 
Нови Београд  10.733  17.0  1.8  0.0 
Обреновац  4.632  11.0  2.2  0.8 
Палилула  9.163  10.9  2.2  2.2 
Раковица  8.900  13.9  2.7  1.9 
Савски венац  2.368  11.3  2.5  4.8 
Сопот  1.967  9.2  4.7  0.8 
Стари град  2.701  6.4  3.5  3.0 
Чукарица  2.612  6.2  2.0  0.8 
УКУПНО  91.486  12.1  2.0  1.4 
 

 

 

 

 

 

 

Квалитет 
 

Највећи број посета је био предходно заказан, 78,7% у 2019. години. што је значајно више 
него у 2012. години када их је било 26,3%. 

 
Просечна дужина чекања на заказани први преглед износила је од 9,3 до 12,2 дана у 

периоду од 2012. до 2018. године, а 2019. године износила је 11,3 дана. 

 
Сем због прегледа психијатара, пацијенти су посећивали службе за заштиту менталног 
здравља и због терапијских и дијагностичких услуга прихолога, радних терапеута и 

социјалног радника.   
 

У 2019. години пружено је 61.633 услуга психолога, а најчешће су то биле индивидуалне 
психотерапије (67,2%) или тестови психичких функција (29,8%).  

 
Социјални радници су у 2019. години обавили 1.551 услугу у свом домену рада. 

 

Сем због прегледа психијатара, пацијенти су посећивали службе за заштиту менталног здравља 
и због терапијских и дијагностичких услуга прихолога, радних терапеута и социјалног радника.  

У 2019. години пружено је 61.633 услуга психолога, а најчешће су то биле индивидуалне 
психотерапије (67,2%) или тестови психичких функција (29,8%). 

Социјални радници су у 2019. години обавили 1.551 услугу у свом домену рада.

26,3% 
у 2012. години

78,7% 
у 2019. години 

Заказане посете

9,3 дана 
2016. године 

11,3 дана  
2019. године 

Просечна дужина чекања 
на заказани први преглед 

Квалитет
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Дерматовенерологија

Дерматовенеролошке услуге на примарном нивоу здравствене заштите за већину становника 
Београда пружа Градски завод за кожне и венеричне болести. Због тога већина домова здравља у 
свом саставу и нема дерматовенеролошку службу. Она је формирана једино у домовима здравља 
у Обреновцу и Лазаревцу. У дому здравља у Лазаревцу није било запослених специјалиста у 2019. 
години, а један лекар је упућен на специјализацију.

Пнеумофтизиологија

Пнеумофтизиолошке услуге на примарном нивоу здравствене заштите за становнике Београда 
пружа Градски завод за плућне болести и туберкулозу због чега већина домова здравља у свом 
саставу и нема ову службу. Она је формирана једино у дому здравља у Лазаревцу и у њој ради 
један лекар специјалиста пнеумофтизиологије. У 2019. години на територији општине Лазаревац 
регистрована су 4 нова случаја оболелих од туберкулозе.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 

Дерматовенеролошке  услуге  на  примарном  нивоу  здравствене  заштите  за  већину 
становника  Београда  пружа  Градски  завод  за  кожне  и  венеричне  болести.  Због  тога  већина 
домова здравља у свом саставу и нема дерматовенеролошку службу. Она је формирана једино у 
домовима здравља у Обреновцу и Лазаревцу. У дому здравља у Лазаревцу није било запослених 
специјалиста у 2019. години, а један лекар је упућен на специјализацију. 

 

 

 

 

 

 
Структура и обим рада у дерматовенеролошкој служби 

Годинa  Број  
специјалиста 

Укупан 
 број посета 

Дневно 
оптерећење 

Број прегледа по 
становнику* 

Број дерматолога на 
100.000 становника* 

2010  2  9.379  22.3  0.07        1.48  
2014  2  9.941  23.7  0.08        1.53  
2019  1  5.870  28.0  0.08        1.39  

*Рачунато на број становника у општинама које имају ову службу у дому здравља на својој територији 

 

ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА 

Пнеумофтизиолошке  услуге  на  примарном  нивоу  здравствене  заштите  за  становнике 
Београда пружа Градски завод за плућне болести и туберкулозу због чега већина домова здравља 
у свом саставу и нема ову службу. Она је формирана једино у дому здравља у Лазаревцу и у њој 
ради  један  лекар  специјалиста  пнеумофтизиологије.  У  2019.  години  на  територији  општине 
Лазаревац регистровано је 4 нових случајева оболелих од туберкулозе. 
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Укупан број прегледа у 
пнеумофтизиолошкој служби

 У 2019. години само је у Дому здравља „Обреновац“ ова служба радила, са једним 
лекаром  и обављено је 5.870 прегледа.  

 Дом здравља у Лазаревцу од 2016. године нема лекара специјалисту дерматовенерологије. 
 У току 2010. и 2014.године  године служба је била организована у домовима здравља у 
Обреновцу и Лазаревцу са по једним лекаром специјалистом дерматовенерологије. У 
просеку је пружено по 9.000  до 10.000 прегледа  или око 5.000 годишње по лекару.  

Оптерећеност 
У 2019. години дневно оптерећење лекара износило 
је 23 прегледа, незнатно мање од предвиђених 25. У 
односу на 2014. годину оптерећење је повећано за 

25%. 
 

Квалитет 
До 2019. године прегледи су се обављали без 

заказивања, а у 2019. години 97% прегледа је било 
предходно заказано.  

На заказани први преглед се чекало у просеку 11 дана 
у 2019. години.  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 

Дерматовенеролошке  услуге  на  примарном  нивоу  здравствене  заштите  за  већину 
становника  Београда  пружа  Градски  завод  за  кожне  и  венеричне  болести.  Због  тога  већина 
домова здравља у свом саставу и нема дерматовенеролошку службу. Она је формирана једино у 
домовима здравља у Обреновцу и Лазаревцу. У дому здравља у Лазаревцу није било запослених 
специјалиста у 2019. години, а један лекар је упућен на специјализацију. 

 

 

 

 

 

 
Структура и обим рада у дерматовенеролошкој служби 

Годинa  Број  
специјалиста 

Укупан 
 број посета 

Дневно 
оптерећење 

Број прегледа по 
становнику* 

Број дерматолога на 
100.000 становника* 

2010  2  9.379  22.3  0.07        1.48  
2014  2  9.941  23.7  0.08        1.53  
2019  1  5.870  28.0  0.08        1.39  

*Рачунато на број становника у општинама које имају ову службу у дому здравља на својој територији 

 

ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА 

Пнеумофтизиолошке  услуге  на  примарном  нивоу  здравствене  заштите  за  становнике 
Београда пружа Градски завод за плућне болести и туберкулозу због чега већина домова здравља 
у свом саставу и нема ову службу. Она је формирана једино у дому здравља у Лазаревцу и у њој 
ради  један  лекар  специјалиста  пнеумофтизиологије.  У  2019.  години  на  територији  општине 
Лазаревац регистровано је 4 нових случајева оболелих од туберкулозе. 
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Укупан број прегледа у 
пнеумофтизиолошкој служби

 У 2019. години само је у Дому здравља „Обреновац“ ова служба радила, са једним 
лекаром  и обављено је 5.870 прегледа.  

 Дом здравља у Лазаревцу од 2016. године нема лекара специјалисту дерматовенерологије. 
 У току 2010. и 2014.године  године служба је била организована у домовима здравља у 
Обреновцу и Лазаревцу са по једним лекаром специјалистом дерматовенерологије. У 
просеку је пружено по 9.000  до 10.000 прегледа  или око 5.000 годишње по лекару.  

Оптерећеност 
У 2019. години дневно оптерећење лекара износило 
је 23 прегледа, незнатно мање од предвиђених 25. У 
односу на 2014. годину оптерећење је повећано за 

25%. 
 

Квалитет 
До 2019. године прегледи су се обављали без 

заказивања, а у 2019. години 97% прегледа је било 
предходно заказано.  

На заказани први преглед се чекало у просеку 11 дана 
у 2019. години.  

• У 2019. години само је у Дому здравља „Обреновац“ ова служба радила, са  једним 
 лекаром  и обављено је 5.870 прегледа. 

• Дом здравља у Лазаревцу од 2016. године нема лекара специјалисту     
             дерматовенерологије.

• У току 2010. и 2014.године  године служба је била организована у домовима здравља у  
 Обреновцу и Лазаревцу са по једним лекаром специјалистом дерматовенерологије. 
 У просеку је пружено по 9.000  до 10.000 прегледа  или око 5.000 годишње по лекару. 

Оптерећеност
У 2019. години дневно оптерећење лекара износило је 23 
прегледа, незнатно мање од предвиђених 25. У односу на 
2014. годину оптерећење је повећано за 25%.

Квалитет
До 2019. године прегледи су се обављали без заказивања, 
а у 2019. години 97% прегледа је било предходно заказано. 
На заказани први преглед се чекало у просеку 11 дана у 
2019. години. 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Стоматолошка здравствена заштита

Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду. Обим 
рада и кадровска структура зависе од броја осигураних лица која имају право на одређени садржај 
и обим здравствене заштите у складу са прописима којима се уређује здравствено осигурање као и 
од броја становника који гравитирају ка дому здравља. 

Стоматолошка здравствена заштита на примарном нивоу здравствене заштите у Београду пружа 
услуге дечје и превентивне стоматологије, опште стоматологије, протетике, парадонтологије и 
оралне медицине, услуге у области болести зуба са ендодонцијом, оралне хирургије и радиолошке 
дијагностике.

СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду. 
Обим рада и кадровска структура зависе од броја осигураних лица која имају право на одређени 
садржај  и  обим  здравствене  заштите  у  складу  са  прописима  којима  се  уређује  здравствено 
осигурање као и од броја становника који гравитирају ка дому здравља.  

  Стоматолошка здравствена заштита на примарном нивоу здравствене заштите у Београду 
пружа  услуге  дечје  и  превентивне  стоматологије,  опште  стоматологије,  протетике, 
парадонтологије  и  оралне  медицине,  услуге  у  области  болести  зуба  са  ендодонцијом,  оралне 
хирургије и радиолошке дијагностике. 
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30% 
смањење броја стоматолога у 

домовима здравља у 
десетогодишњем периоду 

Узроци: природан одлив и 
реформе стоматолошке 
службе са рестриктивном 
кадровском политиком и  

изменом начина 
финансирања. 

Број посета у стоматолошким службама домова 
здравља у Београду 

25% 
мање укупних посета 

стоматологу 

2010.                       1.059.365 

2019.                           798.521 

*** 

Највеће смањење броја 
посета одраслих становника 

 

41% 

СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду. 
Обим рада и кадровска структура зависе од броја осигураних лица која имају право на одређени 
садржај  и  обим  здравствене  заштите  у  складу  са  прописима  којима  се  уређује  здравствено 
осигурање као и од броја становника који гравитирају ка дому здравља.  

  Стоматолошка здравствена заштита на примарном нивоу здравствене заштите у Београду 
пружа  услуге  дечје  и  превентивне  стоматологије,  опште  стоматологије,  протетике, 
парадонтологије  и  оралне  медицине,  услуге  у  области  болести  зуба  са  ендодонцијом,  оралне 
хирургије и радиолошке дијагностике. 
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СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду. 
Обим рада и кадровска структура зависе од броја осигураних лица која имају право на одређени 
садржај  и  обим  здравствене  заштите  у  складу  са  прописима  којима  се  уређује  здравствено 
осигурање као и од броја становника који гравитирају ка дому здравља.  

  Стоматолошка здравствена заштита на примарном нивоу здравствене заштите у Београду 
пружа  услуге  дечје  и  превентивне  стоматологије,  опште  стоматологије,  протетике, 
парадонтологије  и  оралне  медицине,  услуге  у  области  болести  зуба  са  ендодонцијом,  оралне 
хирургије и радиолошке дијагностике. 
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Број посета у стоматолошким службама домова 
здравља у Београду 

25% 
мање укупних посета 
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*** 
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Број стоматолога у домовима здравља у Београду

СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду. 
Обим рада и кадровска структура зависе од броја осигураних лица која имају право на одређени 
садржај  и  обим  здравствене  заштите  у  складу  са  прописима  којима  се  уређује  здравствено 
осигурање као и од броја становника који гравитирају ка дому здравља.  

  Стоматолошка здравствена заштита на примарном нивоу здравствене заштите у Београду 
пружа  услуге  дечје  и  превентивне  стоматологије,  опште  стоматологије,  протетике, 
парадонтологије  и  оралне  медицине,  услуге  у  области  болести  зуба  са  ендодонцијом,  оралне 
хирургије и радиолошке дијагностике. 
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Број посета у стоматолошким службама домова 
здравља у Београду 

25% 
мање укупних посета 

стоматологу 

2010.                       1.059.365 

2019.                           798.521 

*** 

Највеће смањење броја 
посета одраслих становника 

 

41% 

Број посета у стоматолошким службама домова здравља 
у Београду
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

52% прегледане деце у 7. години живота имало је све здраве зубе

87% обухваћене деце у 7. години живота локалном апликацијом флуорида

59% прегледане деце у 7. години живота са нелеченим ортодонтским 
             аномалијама

55% прегледане деце у 12. години живота имало све здраве сталне зубе

90% деце у 12. години живота обухваћено локалном апликацијом флуорида

1,6 КЕП-12 (представља индекс кариозних, екстрахованих и пломбираних 
             зуба деце у 12. години живота)

59% деце у 3. разреду средње школе са нелеченим ортодонтским 
             аномалијама

17% трудница обухваћено превентивним стоматолошким прегледом

2,7% проценат поновљених интервенција у стоматологији

Превентивне стоматолошке услуге у 2019. години 

 
 
 

     Зелена стрелица означава бољи резултат, а црвена лошији 
                                                  

95.259

103.180

43.483
Уклањање наслага

Апликација флуорида

Заливање фисура

Показатељи квалитета рада стоматолошких служби  
домова здравља у Београду у 2019. години 

Промена у 
односу на  

2011.  

52% прегледане деце у 7. години живота имало је све 
здраве зубе               

87% обухваћене деце у 7. години живота локалном 
апликацијом флуорида                

59% прегледане деце у 7. години живота са нелеченим 
ортодонтским аномалијама              

55% прегледане деце у 12. години живота имало све здраве 
сталне зубе               

90% деце у 12. години живота обухваћено локалном 
апликацијом флуорида               

1,6% КЕП-12 (представља индекс кариозних, екстрахованих 
и пломбираних зуба деце у 12. години живота)               

59% деце у 3. разреду средње школе са нелеченим 
ортодонтским аномалијама             

17% трудница обухваћено превентивним стоматолошким 
прегледом           

2,7% проценат поновљених интервенција у стоматологији 
             

81% 
свих стоматолошких 

прегледа  у 2019. су били 
превентивни 

прегледи деце, студената, 
трудница и породиља. 

*** 

Пружена је 131.961 услуга 
здравственог васпитања, 
97.351 ургентна услуга у 
стоматологији и 1.296 
услуга особама/деци са 
посебним потребама. 

Показатељи квалитета рада стоматолошких служби 
домова здравља у Београду у 2019. години

Промена
у односу на

2011. годину

зелена стрелица означава бољи резултат показатеља квалитета, а црвена лошији

Превентивне стоматолошке услуге у 2019. години 81%
свих стоматолошких прегледа  у 

2019. су били превентивни
прегледи деце, студената, трудница 

и породиља.

Пружена је:
131.961 услуга здравственог васпитања, 
97.351 ургентна услуга у стоматологији и 
1.296 услуга особама/деци са посебним 
потребама.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

ЗАВОДИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Поред 16 домова здравља, примарну здравствену заштиту у Београду обезбеђује и 6 завода из 
Плана мреже здравствених установа. Заводи пружају здравствену заштиту појединим групацијама 
становништва.

•  479 лекара  - 23,6%
• 722 медицинске сестре/техничара- 45,0%
• 7 фармацеута – 0,4%
• 13 стоматолога – 0,8%
• 13 стоматолошких сестара и зубних техничара – 0,8%
• 15 здравствених сарадника – 0,9%
• 84 административних радника – 5,2%
• 371 техничких/помоћних радника – 23,1%

Током 2019. године у заводима у Београду остварено је укупно:
•  701.358 посета лекару (8,6% превентивних),
•  1.738.343 дијагностичких и терапијских услуга и
•  79.770 услуга здравственог васпитања

КАДРОВСКА СТРУКТУРА У ЗАВОДИМА:

ЗАВОДИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

У Београду, поред 16 домова здравља, примарну здравствену заштиту обезбеђује и 6 
завода из Плана мреже здравствених установа. Заводи пружају здравствену заштиту појединим 
групацијама становништва. 

 

                                  НАЗИВ ЗАВОДА КОРИСНИЦИ 

 
Градски завод за хитну медицинску помоћ особе којима је потребна  

хитна медицинска помоћ 

 

Градски завод за геронтологију и палијативно 
збрињавање 

особе ≥ 65 година  

 
Градски завод за кожне и венеричне болести 

оболели од кожних и полно 
преносивих болести 

 

Градски завод за плућне болести и 
туберкулозу 

оболели од плућних болести  
и туберкулозе 

 

Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије 

радници МУПa 

 
Завод за здравствену заштиту студената студенти 

 
                                                                                                             

 
                                                 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

400 лекара  - 24% 
740 медицинских сестара/техничара- 44,3% 
10 фармацеута – 0,6% 
1 фармацеутски техничар – 0,1% 
13 стоматолога – 0,8% 
17 стоматолошких сестара и зубних техничара – 1,0% 
19 здравствених сарадника – 1,1% 
89 административних радника – 5,3% 
377 техничких/помоћних радника – 22,6% 

Током 2017. године у заводима у Београду остварено је:  
667.343 посете лекару (9,3% превентивних),   
1.727.910 дијагностичких и терапијских услуга  и  
103.412 услуга здравственог васпитања 

1.666 
запослених  на 
неодређено 
време 2017. 
године у 
заводима  

                           НАЗИВ ЗАВОДА                                               КОРИСНИЦИ

Градски завод за хитну медицинску помоћ

Градски завод за кожне и венеричне болести

Завод за здравствену заштиту студената

Градски завод за геронтологију и 
палијативно збрињавање

Градски завод за плућне болести и 
туберкулозу

Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије

особама којима је потребна 
 хитна медицинска помоћ

оболелима од кожних и 
полно преносивих болести

студентима

оболелима од плућних 
болести и туберкулозе

радницима МУПa

особама ≥ 65 година 

ЗАВОДИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

У Београду, поред 16 домова здравља, примарну здравствену заштиту обезбеђује и 6 
завода из Плана мреже здравствених установа. Заводи пружају здравствену заштиту појединим 
групацијама становништва. 

 

                                  НАЗИВ ЗАВОДА КОРИСНИЦИ 

 
Градски завод за хитну медицинску помоћ особе којима је потребна  

хитна медицинска помоћ 

 

Градски завод за геронтологију и палијативно 
збрињавање 

особе ≥ 65 година  

 
Градски завод за кожне и венеричне болести 

оболели од кожних и полно 
преносивих болести 

 

Градски завод за плућне болести и 
туберкулозу 

оболели од плућних болести  
и туберкулозе 

 

Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије 

радници МУПa 

 
Завод за здравствену заштиту студената студенти 

 
                                                                                                             

 
                                                 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

400 лекара  - 24% 
740 медицинских сестара/техничара- 44,3% 
10 фармацеута – 0,6% 
1 фармацеутски техничар – 0,1% 
13 стоматолога – 0,8% 
17 стоматолошких сестара и зубних техничара – 1,0% 
19 здравствених сарадника – 1,1% 
89 административних радника – 5,3% 
377 техничких/помоћних радника – 22,6% 

Током 2017. године у заводима у Београду остварено је:  
667.343 посете лекару (9,3% превентивних),   
1.727.910 дијагностичких и терапијских услуга  и  
103.412 услуга здравственог васпитања 

1.666 
запослених  на 
неодређено 
време 2017. 
године у 
заводима  

Укупно 
1.606

запослених  на 
неодређено 
време  2019. 

године 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

КАДАР     2010 2014 2019
лекари     208  228  225
медицинске сестре/техничари  238  262  284
возачи      186  246  260
административни радници     26    35    35
технички радници       72    74    61

Градски завод за хитну медицинску помоћ

Градски завод за хитну медицинску помоћ пружа хитну медицинску помоћ деци и одраслима на 
територији 11 градских општина (Врачар, Вождовац, Савски венац, Стари град, Палилула, Раковица, 
Чукарица, Звездара, Земун, Сурчин и Нови Београд). Завод пружа помоћ код свих ургентних стања 
на лицу места и у току превоза, 24 сата, сваког дана. Такође, обавља и  санитетски превоз непокрет-
них и слабо покретних пацијената на заказане прегледе и интервенције, као и превоз пацијената на 
хемодијализу. Завод врши и здравствено обезбеђивање јавних скупова и манифестација, едукацију 
здравствених радника и сарадника, као и немедицинског кадра из области хитне медицинске по-
моћи, учествује у раду спасилачких екипа у случају масовних несрећа или природних катастрофа. 
Путем посебног телефонског броја даје и медицинске савете за децу и одрасле, 24 сата сваког дана.

 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 
 

Градски завод за хитну медицинску помоћ пружа хитну медицинску помоћ деци и 
одраслима на територији 11 градских општина (Врачар, Вождовац, Савски венац, Стари град, 
Палилула, Раковица, Чукарица, Звездара, Земун, Сурчин и Нови Београд). Завод пружа помоћ 
код свих ургентних стања на лицу места и у току превоза, 24 сата, сваког дана и обавља 
санитетски превоз непокретних и слабо покретних пацијената на заказане прегледе и 
интервенције, као и превоз пацијената на хемодијализу. Завод врши и здравствено 
обезбеђивање јавних скупова и манифестација, едукацију здравствених радника и сарадника, 
као и немедицинског кадра из области хитне медицинске помоћи,  учествује у раду спасилачких 
екипа у случају масовних несрећа или природних катастрофа. Путем посебног телефонског 
броја даје и медицинске савете за децу и одрасле, 24 сата сваког дана. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадар 2008 2012 2017 Тренд 
лекари 192 235 226 

медицинске 
сестре/техничари 221 267 283  

возачи 181 261 258 
административни 27 32 36 
технички радници 67 81 65 

Укупно 688 876 868 

ДНЕВНО

317 прегледа 
362 дијагностичко-
терапијске услуге 
491 санитетски 
превоз  у 2017. У 2017. години: 

 
33% запослених су  
медицинске 
сестре/техничари 
30% возачи хитне 
помоћи 
26% лекари 
11% немедицински 
кадар 

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 
„194“  

592.967 позива у 2017. год.  
73.718 лекарских савета 

или 202 дневно 
35.779 савета у вези са 

здрављем деце  
или 98 дневно 

Огранизација Завода:                                                                                          
централном објекту на општини Савски венац                                    

 15 станица хитне медицинске помоћи, 23 лекарске екипе (22 за одрасле и 1 за децу) 
 9 амбуланти у Специјалном суду, Касационом суду, Спортском центру Врачар и на 

Београдском сајму (дневне амбуланте), у Батајници и Сремчици (ноћне) 
 током летњег периода 2 лекарске екипе дежурају на купалишту Ада Циганлија и 

мобилна амбуланта на води  „чамац 194“  
 20 екипа за санитетски превоз и 53 екипе за превоз пацијената на хемодијализу

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОДА:                                                                                         

Рад Завода одвија се са укупно 114 лекарских екипа, по 24 на дан (23 екипе за одрасле 
и 1 за децу). 
Амбулантни рад се одвија у оквиру: централног пункта на општини Савски венац (2 амбуланте, 1 
за одрасле и 1 за децу), 7 амбуланти и то у Специјалном суду, Касационом суду, Спортском центру 
Врачар, Старом граду и на Београдском сајму (дневне амбуланте) и у Батајници и Сремчици (ноћне 
амбуланте), као и у 14 станица хитне медицинске помоћи.
 • Током летњег периода 2 лекарске екипе дежурају на купалишту Ада Циганлија као и   
    мобилна амбуланта на води  „Чамац 194“. 
 • У Заводу ради 20 екипа за санитетски превоз и 53 екипе за превоз пацијената на    
    хемодијализу

33%
30%
28%
  9%

запослених су медицинске
 сестре/техничари

возачи хитне помоћи

лекари

немедицински кадар

У 2019. години:

617.242  позива у 2019. години

74.496  лекарских савета
или 204 дневно

33.486 савета у вези са 
здрављем деце или 
92 дневно

      309 прегледа укупно

         243 на терену

   617 дијагностичко-  
                терапијских услуга
                у 2019. години

ТЕЛЕФОНСКО САВЕТОВАЛИШТЕ „194“ ДНЕВНО

Hitna pomoć 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 
 

Градски завод за хитну медицинску помоћ пружа хитну медицинску помоћ деци и 
одраслима на територији 11 градских општина (Врачар, Вождовац, Савски венац, Стари град, 
Палилула, Раковица, Чукарица, Звездара, Земун, Сурчин и Нови Београд). Завод пружа помоћ 
код свих ургентних стања на лицу места и у току превоза, 24 сата, сваког дана и обавља 
санитетски превоз непокретних и слабо покретних пацијената на заказане прегледе и 
интервенције, као и превоз пацијената на хемодијализу. Завод врши и здравствено 
обезбеђивање јавних скупова и манифестација, едукацију здравствених радника и сарадника, 
као и немедицинског кадра из области хитне медицинске помоћи,  учествује у раду спасилачких 
екипа у случају масовних несрећа или природних катастрофа. Путем посебног телефонског 
броја даје и медицинске савете за децу и одрасле, 24 сата сваког дана. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадар 2008 2012 2017 Тренд 
лекари 192 235 226 

медицинске 
сестре/техничари 221 267 283  

возачи 181 261 258 
административни 27 32 36 
технички радници 67 81 65 

Укупно 688 876 868 

ДНЕВНО

317 прегледа 
362 дијагностичко-
терапијске услуге 
491 санитетски 
превоз  у 2017. У 2017. години: 

 
33% запослених су  
медицинске 
сестре/техничари 
30% возачи хитне 
помоћи 
26% лекари 
11% немедицински 
кадар 

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 
„194“  

592.967 позива у 2017. год.  
73.718 лекарских савета 

или 202 дневно 
35.779 савета у вези са 

здрављем деце  
или 98 дневно 

Огранизација Завода:                                                                                          
централном објекту на општини Савски венац                                    

 15 станица хитне медицинске помоћи, 23 лекарске екипе (22 за одрасле и 1 за децу) 
 9 амбуланти у Специјалном суду, Касационом суду, Спортском центру Врачар и на 

Београдском сајму (дневне амбуланте), у Батајници и Сремчици (ноћне) 
 током летњег периода 2 лекарске екипе дежурају на купалишту Ада Циганлија и 

мобилна амбуланта на води  „чамац 194“  
 20 екипа за санитетски превоз и 53 екипе за превоз пацијената на хемодијализу

 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 
 

Градски завод за хитну медицинску помоћ пружа хитну медицинску помоћ деци и 
одраслима на територији 11 градских општина (Врачар, Вождовац, Савски венац, Стари град, 
Палилула, Раковица, Чукарица, Звездара, Земун, Сурчин и Нови Београд). Завод пружа помоћ 
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медицинске 
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возачи 181 261 258 
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технички радници 67 81 65 

Укупно 688 876 868 

ДНЕВНО

317 прегледа 
362 дијагностичко-
терапијске услуге 
491 санитетски 
превоз  у 2017. У 2017. години: 

 
33% запослених су  
медицинске 
сестре/техничари 
30% возачи хитне 
помоћи 
26% лекари 
11% немедицински 
кадар 

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 
„194“  

592.967 позива у 2017. год.  
73.718 лекарских савета 

или 202 дневно 
35.779 савета у вези са 

здрављем деце  
или 98 дневно 

Огранизација Завода:                                                                                          
централном објекту на општини Савски венац                                    

 15 станица хитне медицинске помоћи, 23 лекарске екипе (22 за одрасле и 1 за децу) 
 9 амбуланти у Специјалном суду, Касационом суду, Спортском центру Врачар и на 

Београдском сајму (дневне амбуланте), у Батајници и Сремчици (ноћне) 
 током летњег периода 2 лекарске екипе дежурају на купалишту Ада Циганлија и 

мобилна амбуланта на води  „чамац 194“  
 20 екипа за санитетски превоз и 53 екипе за превоз пацијената на хемодијализу

 3 

Број прегледа и услуга у Градском заводу за ХМП, 2013‐2019.  

 
*у 2019.  години приказано  је 93.847  услуга мерења крвног притиска које нису биле издвојене као посебне услуге  у предходним 
годинама. Због поређења са предходним годинама ове услуге су искључене из ове анализе. 
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У 2019. години у просеку је било 5,5 позива 
по екипи за 24 сата. 

Веће је оптерећење дневних екипа – 7,2 
позива по екипи. 

Највише позива по екипи било на општинама 
Савски венац и Врачар (заједно) ‐ 6,3 и 
општине Вождовац 6, Раковица 5,8 и 

Звездара 5,7. 
 

43,3% пацијената је збринуто на лицу места 
53,7% је превезено у болницу. 

1,4 минута  
просечно активационо време  

 
8 минута  

просечно реакционо време 
 

28 минута  
просечно време 

прехоспиталне интервенције у 
2019. години 

 
37,5 минута 

укупно просечно време од 
пријема позива I реда 

хитности до збрињавања 
пацијента 
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53,7% је превезено у болницу. 

1,4 минута  
просечно активационо време  

 
8 минута  

просечно реакционо време 
 

28 минута  
просечно време 

прехоспиталне интервенције у 
2019. години 

 
37,5 минута 

укупно просечно време од 
пријема позива I реда 

хитности до збрињавања 
пацијента 

Број прегледа и услуга у Градском заводу за ХМП, 2013-2019.

Степен хитности позива, 2019. године

Место хитне лекарске интервенције у процентима Структура пацијената по полу, 2019
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услуге су искључене из ове анализе.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ
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Водећих 10 разлога изласка екипе ХМП на терен у 2019. години 
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Инфективне болести и фебрилна стања

%

52,5% самостално решених случајева на терену и 97,2% у амбуланти Завода 
 

24,5%  успешних кардиопулмоналних реанимација код изненадног срчаног застоја 
који се десио у присуства екипе ХМП 

Међу повредама најчешће су биле 
повреде главе (58,8%), затим повреде 

екстремитета (24,3%) и кичме и 
карлице (11,0%). 

 
Од осталих срчаних обољења најчешће 

су биле хипертензија (51,2%) и 
поремећаји ритма (21,3%). 

Сем осталих оболења нервног система 
(39,4%) чести су били и 

цереброваскуларни инсулти (27,6%) и 
епилепсије (23,1%).  

 
Међу акцидентима су најчешће биле 

опекотине (40%).  

Међу болестима плућа најбројнији су 
били позиви због хроничне 
опструктивне болести плућа 
 (69,3%) и астме (30,7%). 

 
Бол у трбуху су најчешће изазивале 

цревне колике (58,7%), бол у 
епигастријуму (18%) или реналне 

колике (11,7%). 
 

Предозирање алкохолом је био 
најчешћи узрок (68,8%) интервенција 

код тровања. 

Коме су биле најчешће непознатог 
узрока (99,5%).  
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Међу повредама најчешће су биле повреде 
• главе (58,8%), затим 
• екстремитета (24,3%) и 
• кичме и карлице (11,0%).

Од осталих срчаних обољења 
најчешће су биле 
• хипертензија (51,2%) и 
• поремећаји ритма (21,3%).

Сем осталих оболења 
• нервног система (39,4%) чести су били и 
• цереброваскуларни инсулти (27,6%) и 
• епилепсије (23,1%). 

Међу акцидентима су најчешће биле 
• опекотине (40%). 

Међу болестима плућа најбројнији су били 
позиви због 
• хроничне опструктивне болести плућа (69,3%) 
• астме (30,7%).

Бол у трбуху су најчешће изазивале цревне 
• колике (58,7%), 
• бол у епигастријуму (18%) или 
• реналне колике (11,7%).

Предозирање алкохолом је био најчешћи 
узрок (68,8%) интервенција код тровања.

Коме су биле најчешће непознатог узрока 
(99,5%). 

43,3% 
пацијената је збринуто на лицу места 

53,7%
је превезено у болницу

3%
позива је отказано од стране пацијента

97,2% 
самостално збринутих пацијената у амбуланти Завода

24,5%  
успешних кардиопулмоналних реанимација код изненадног срчаног застоја 

који се десио у присуства екипе ХМП

 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 
 

Градски завод за хитну медицинску помоћ пружа хитну медицинску помоћ деци и 
одраслима на територији 11 градских општина (Врачар, Вождовац, Савски венац, Стари град, 
Палилула, Раковица, Чукарица, Звездара, Земун, Сурчин и Нови Београд). Завод пружа помоћ 
код свих ургентних стања на лицу места и у току превоза, 24 сата, сваког дана и обавља 
санитетски превоз непокретних и слабо покретних пацијената на заказане прегледе и 
интервенције, као и превоз пацијената на хемодијализу. Завод врши и здравствено 
обезбеђивање јавних скупова и манифестација, едукацију здравствених радника и сарадника, 
као и немедицинског кадра из области хитне медицинске помоћи,  учествује у раду спасилачких 
екипа у случају масовних несрећа или природних катастрофа. Путем посебног телефонског 
броја даје и медицинске савете за децу и одрасле, 24 сата сваког дана. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадар 2008 2012 2017 Тренд 
лекари 192 235 226 

медицинске 
сестре/техничари 221 267 283  

возачи 181 261 258 
административни 27 32 36 
технички радници 67 81 65 

Укупно 688 876 868 

ДНЕВНО

317 прегледа 
362 дијагностичко-
терапијске услуге 
491 санитетски 
превоз  у 2017. У 2017. години: 

 
33% запослених су  
медицинске 
сестре/техничари 
30% возачи хитне 
помоћи 
26% лекари 
11% немедицински 
кадар 

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 
„194“  

592.967 позива у 2017. год.  
73.718 лекарских савета 

или 202 дневно 
35.779 савета у вези са 

здрављем деце  
или 98 дневно 

Огранизација Завода:                                                                                          
централном објекту на општини Савски венац                                    

 15 станица хитне медицинске помоћи, 23 лекарске екипе (22 за одрасле и 1 за децу) 
 9 амбуланти у Специјалном суду, Касационом суду, Спортском центру Врачар и на 

Београдском сајму (дневне амбуланте), у Батајници и Сремчици (ноћне) 
 током летњег периода 2 лекарске екипе дежурају на купалишту Ада Циганлија и 

мобилна амбуланта на води  „чамац 194“  
 20 екипа за санитетски превоз и 53 екипе за превоз пацијената на хемодијализу
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 
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Здравствене установе у које је хитна помоћ најчешће превозила пацијенте, 2019. година
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Здравствене установе у које је хитна помоћ најчешће превозила пацијенте, 2019. година 

 
  

У току 2019. године Градски завод за хитну медицинску помоћ је обезбедио 364 јавне 
манифестације са 429 лекарских екипа, а укупно је збринуто 200 пацијената. 

Од  укупно  16.984  интервенција  због  повреда  26%  је  било  услед  саобраћајног 
трауматизма. Хитна помоћ је интервенисала у 230 случајева насиља од чега је у 79% случајева 
повреда нанета хладним оружјем, а у 21% ватреним. 
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Као и предходних година: 
 скоро сваког другог пацијента у 2019. години хитна помоћ је превозила у Ургентни 

центар Клиничког центра Србије, 
 eкипe су најчешће излазиле на терен због повреда, срчаних и неуролошких 

оболења, док је међу тровањима, најзаступљеније било тровање алкохолом. 

У амбулантама Завода у 2019. години обављено је 12.732 прегледа. 
 

 59% прегледа су прегледи одраслих, обављени у централном објекту 
 Најоптерећеније амбуланте су ноћна амбуланта у Батајници (8,6% свих прегледа) и 

амбуланта у Сремчици (7,4% свих прегледа).  

У току 2019. године Градски завод за хитну медицинску помоћ је обезбедио 364 јавне манифестације 
са 429 лекарских екипа, а укупно је збринуто 200 пацијената.

Од укупно 16.984 интервенција због повреда 26% је било услед саобраћајног трауматизма. Хитна 
помоћ је интервенисала у 230 случајева насиља од чега је у 79% случајева повреда нанета хладним 
оружјем, а у 21% ватреним.

У амбулантама Завода у 2019. години 
обављено је 12.732 прегледа.

•     59% прегледа су прегледи одраслих,    
       обављени у централном објекту
•     Најоптерећеније амбуланте су ноћна             
       амбуланта у Батајници (8,6% свих прегледа) 
       и амбуланта у Сремчици (7,4% свих  
       прегледа).

Као и предходних година:

•   скоро сваког другог пацијента у 2019.  
     години хитна помоћ је превозила у   
     Ургентни центар Клиничког центра    
     Србије,
•   eкипe су најчешће излазиле на терен  
     због повреда, срчаних и неуролошких  
     оболења, док је међу тровањима,  
     најзаступљеније било тровање  
     алкохолом.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање

крвних судова, ултразвучна остеодензитометрија, ултразвучни преглед срца и абдомена, процена 
физичког и психичког стања оболелог, лабораторијске дијагностике и друге. Медицинске сестре/
техничари пружају услуге здравствене неге, врше обраду декубиталних рана, као и услуге физикал-
не медицине и рехабилитације.
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Посматрано по полу, кориснице Завода су  
најчешће жене, око74%. 
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Пацијенти по добним групама, %

Кадар  2010  2014  2019 
лекари  33  31  29 
медицинске сестре/техничари  275  241  202 
стоматолози    1  1 
стоматолошки техничари  1  1  1 
здравствени сарадници  10  6  5 
административни радници  21  17  12 
технички радници  7  8  8 
Укупно  368  317  277 

ДНЕВНО 
133 прегледа 

65 кућних посета  
780 дијагностичких и 
терапијских услуга  

‐‐‐‐‐1:7‐‐‐‐‐ 
однос  

лекара и  
медицинских 

сестара/техничари 

Градски  завод  за  геронтологију  и  палијативно 
збрињавање,  Београд  пружа  здравствену  заштиту 
лицима старијим од 65 година спроводећи мере за 
очување  и  унапређење  здравља  и  превенцију 
болести. Завод обавља и делатност кућног лечења 
и  неге,  палијативног  збрињавања  као  и 
рехабилитације старих лица.  

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд пру-
жа здравствену заштиту лицима старијим од 65 година спроводећи мере 
за очување и унапређење здравља и превенцију болести. Завод обавља и 
делатност кућног лечења и неге, палијативног збрињавања као и рехаби-
литације старих лица.
Завод пружа услуге опште и интерне медицине, психијатрије, физикалне 
медицине и рехабилитације, стоматологије и обавља делатност социјалне 
медицине и епидемиологије. У Заводу се спроводе и дијагностичке проце-
дуре: ЕКГ дијагностике, холтер ЕКГ-а и крвног притиска, доплер периферних 

1:7
медицинске 

сестре/техничарилекари

133 прегледа

65 кућних посета 

780 
дијагностичких и 
терапијских услуга

Д  Н  Е  В  Н  О
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Градски  завод  за  геронтологију  и  палијативно 
збрињавање,  Београд  пружа  здравствену  заштиту 
лицима старијим од 65 година спроводећи мере за 
очување  и  унапређење  здравља  и  превенцију 
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Пацијенти по добним групама %

26% 74% 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

У структури морбидитета 
најзаступљеније су

У 2019. години

доктор стоматологије обавио је 
397 прегледа и 1.402 услуге.

У 2019. години

• у Служби кућног лечења спроведена    
   је имунизација код 433 пацијента.

• Медицинске сестре/техничари 
    су обавиле 231.806 кућних посета  
    ради спровођења здравствене неге  
    у кућним условима (5,5/сестри на  
    дан).

• болести кардиоваскуларног система (28%), 
• душевни поремећаји и поремећаји понашања (10%) и 
• болести мокраћно-полног система 

Број пацијената са декубиталним ранама које су настале приликом лечења указује на квалитет 
здравствене неге. Имајући у виду тежину обољења пацијената и све друге чиниоце, декубиталне 
ране и даље представљају неминовност. Вредност овог показатеља показује опадајући тренд, али и 
изразите варијације у периоду од 2012. године. 

Праћење интензитета бола као најчешћег симптома који је присутан код пацијената у од-
маклом стадијуму болести, а на који се може утицати, врши се у циљу побољшања квалитета 
живота пацијената. Процена интензитета бола се врши при пријему пацијента на палијативно 
збрињавање на основу скале од 1 до 10, а подаци се уписују у картон.  Од 2011. године свим 
новопримљеним пацијентима се врши ова процена.

Пре пријема на кућно лечење и палијативно збрињавање неопходно је да комисија за пријем па-
цијената изађе на терен и изврши процену. У 2019. години Оделење за пријем и процену функ-
ционалног стања обавило је 1.849 прегледа и 540 геријатријских процена код пацијената који су се 
пријавили за кућно лечење и негу. Исте године најкраће се чекало на излазак комисије - 6,2 дана
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Број  пацијената  са декубиталним ранама  које  су  настале приликом лечења  указује на 

квалитет здравствене неге. Имајући у виду тежину пацијената и све друге чиниоце, декубиталне 
ране и даље представљају неминовност. Вредност овог показатеља показује опадајући тренд, 
али и изразите варијације у периоду од 2010. године.  

 
Број пацијената са новооткривеним декубиталним ранама 

 
 
 
 
 

 
 

 

Пре пријема на кућно лечење и палијативно збрињавање неопходно је да комисија за 
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процену  функционалног  стања  обавило  је  1.849  прегледа  и  540  геријатријских  процена  код 
пацијената  који  су  се  пријавили  за  кућно  лечење  и  негу.  Исте  године  најкраће  се  чекало  на 
излазак комисије ‐ 6,2 дана. 

Просечна дужина чекања од пријаве до изласка комисије  
за пријем пацијената на кућно лечење 
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Праћење интензитета бола као најчешћег симптома који је присутан код пацијената у 
одмаклом стадијуму болести, а на који се може утицати, врши се у циљу побољшања 

квалитета живота пацијената. Процена интензитета бола се врши при пријему пацијента на 
палијативно збрињавање на основу скале од 1 до 10, а подаци се уписују у картон.  Од 2011. 

године свим новопримљеним пацијентима се врши ова процена. 

У структури морбидитета најзаступљеније су болести кардиоваскуларног система (28%), 
душевни поремећаји и поремећаји понашања (10%) и болести мокраћно‐полног система 

 У 2019. години  у 
Служби кућног лечења 
спроведена је 
имунизација код 433 
пацијента. 

 Медицинске 
сестре/техничари су 
обавиле 231.806 
кућних посета ради 
спровођења 
здравствене неге у 
кућним условима 
(5,5/сестри на дан). 

У 2019. години, доктор 
стоматологије обавио је 397 
прегледа и 1.402 услуге. 

Од 1.11.2018. до 31.10.2019. 
године умрло је 313 (13,7%) 
пацијената корисника услуга 

Завода. 
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спровођења 
здравствене неге у 
кућним условима 
(5,5/сестри на дан). 

У 2019. години, доктор 
стоматологије обавио је 397 
прегледа и 1.402 услуге. 

Од 1.11.2018. до 31.10.2019. 
године умрло је 313 (13,7%) 
пацијената корисника услуга 

Завода. 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Градски завод за плућне болести и туберкулозу

Градски завод за плућне болести и туберкулозу у Београду обавља специјалистичко-консултативну 
делатност и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге 
из области здравствене заштите пацијената оболелих од туберкулозе и других плућних болести 
које се могу лечити у амбулантним условима.  У Заводу се спроводе спирометријска испитивања, 
оксиметрија и алерголошка тестирања, а најчешће терапијске услуге су инхалација аеросола, вежбе 
дисања и инфузиона терапија.  Рад Завода је организован у централном објекту и одељењима у 
Земуну и Обреновцу. Завод је радио смањеним капацитетом од новембра 2011. до фебруара 2014. 
године због санације клизишта у централном објекту.

Пулмолошка здравствена заштита 
деце у Заводу:

10.091 
прегледа 

10.745  
дијагностичких 

640
терапијских услуга 

у 2019. години

У 2019.

Од укупног броја прегледа 72% су прегледи  пнеумофтизиолога, 
међу којима је 10% прегледа деце.

52% прегледа пнеумофтизиолога су били први прегледи одраслих, 
а сваки први преглед праћен је са 0,7 поновних.

Међу услугама најзаступљенија је била оксиметрија – 60% и 
различити тестови мерења плућних функција 30%. 
Више од 20% услуга пружених деци били су алергијски тестови.

Обављено је и 33.311 рендгенских снимања 

Од 2010. године за 15% смањен 
број медицинских сестара/
техничара и преполовљен број 
административних и техничких 
радника.

 8 

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ 
 

Градски  завод  за  плућне  болести  и  туберкулозу  у  Београду  обавља  специјалистичко‐
консултативну  делатност  и  пружа  превентивне,  дијагностичке,  терапијске  и  рехабилитационе 
здравствене  услуге  из  области  здравствене  заштите  пацијената  оболелих  од  туберкулозе  и 
других  плућних болести  које  се могу  лечити  у  амбулантним  условима.    У  Заводу  се  спроводе 
спирометријска  испитивања,  оксиметрија  и  алерголошка  тестирања,  а  најчешће  терапијске 
услуге су инхалација аеросола, вежбе дисања и инфузиона терапија.  Рад Завода је организован 
у  централном  објекту  и  одељењима  у  Земуну  и  Обреновцу.  Завод  је  радио  смањеним 
капацитетом  од  новембра  2011.  до  фебруара  2014.  године  због  санације  клизишта  у 
централном објекту. 

 
 

 
 
 

 
Укупан број прегледа и услуга 2010., 2014. и 2019. године   
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Кадар  2010  2014  2019 
лекари  44  41  40 
медицинске сестре/техничари  102  90  87 
здравствени сарадници  3  3  2 
административни радници  24  18  12 
технички радници  28  20  15 
Укупно  201  172  156 

У 2019. 
Од укупног броја прегледа 72% су прегледи  пнеумофтизиолога, међу којима је 10% 

прегледа деце. 
 

52% прегледа пнеумофтизиолога су били први прегледи одраслих, а сваки први 
преглед праћен је са 0,7 поновних. 

 
Међу услугама најзаступљенија је била оксиметрија – 60% и 

различити тестови мерења плућних функција 30%. Више од 20% услуга пружених деци 
били су алергијски тестови. 

Обављено је и 33.311 рендгенских снимања  

Од 2010. године за 15% 
смањен број медицинских 

сестара/техничара и 
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техничких радника. 

Пулмолошка 
здравствена заштита 

деце у Заводу  
 

10.091 преглед и  
10.745 дијагностичких и 
640  терапијских услуга  

у 2019. години 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Просечан број упута на тестове функционалоне 
дијагностике по лекару, на 100 посета

Проценат пацијената који не пуше најмање 6 
месеци, а прошли су Саветовалиште за одвикавање 
од пушења

Проценат позитивних узорака послатих у микробио-
лошку лабораторију ради бактериолошке 
дијагностике

Проценат Прегледане деце и 
одраслих из контакта Првог 
реда са директно Позитивним 
болесницима са туберкулозом
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Просечан број упута на тестове функционалоне  
дијагностике по лекару, на 100 посета 

 

 
 

Проценат пацијената који не пуше најмање 6 месеци, а  
прошли су Саветовалиште за одвикавање од пушења 
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лошку лабораторију ради бактериолошке дијагностике 
 

 
 

   

25.2
30 33.9 34.8

40.6 43.5 41.6
46.6 49.4 52.9y = 2.86x + 24.12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

33.0
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42.7
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24.0

50.0
y = 0.6279x + 31.697

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.3
16.9 16.7

14.6
15.9

2015 2016 2017 2018 2019

У Заводу раде и: 
 Школа астме за 

родитеље деце оболеле 
од астме 

 Школа астме за одрасле  
 Школа за хронични 

обструктивни бронхитис 

 97%  пацијената са астмом и ХОБП‐ом који су 
имали индикације за болничко лечење успешно 
су лечени у амбулантним условима Завода. Од 
2012. године, сваке године најмање 95% 
пацијената избегне болничко лечење. 

 4,8% позитивних култура спутума код сумње на 
туберкулозу у 2019. години 
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спроводи бесплатни 

седмодневни  
групни програм  

одвикавања од пушења   
 

*** 
50% пацијената не пуши 
после 6 месеци након 

одвикавања. 
Позитивни резултати 
саветовалишта имају 
узлазни тренд од 2012.  

84.9 79.9 78.3

2013 2016 2019

Проценат прегледане деце и 
одраслих из контакта првог реда са 
директно позитивним болесницима 
са туберкулозом 
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84.9 79.9 78.3

2013 2016 2019

Проценат прегледане деце и 
одраслих из контакта првог реда са 
директно позитивним болесницима 
са туберкулозом 

97%  
пацијената са астмом и ХОБП-ом који су имали 
индикације за болничко лечење успешно су 
лечени у амбулантним условима Завода. Од 2012. 
године, сваке године најмање 95% пацијената 
избегне болничко лечење.

4,8% 
позитивних култура спутума код сумње на 
туберкулозу у 2019. години

У Заводу раде и:

•  Школа астме за родитеље  
    деце оболеле од астме

•  Школа астме за одрасле 

•  Школа за хронични 
    обструктивни бронхитис

Саветовалиште за одвикавање 
од пушења 

•  спроводи бесплатни  
    седмодневни групни   
    програм одвикавања од 
    пушења  

***

• 50% пацијената не пуши  
    после 6 месеци након 
    одвикавања.

• Позитивни резултати  
   саветовалишта имају узлазни  
   тренд од 2012. 
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Градски завод за кожне и венеричне болести

Градски завод за кожне и венеричне болести обавља специјалистичко-консултативну делатност и 
пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из области 
дерматовенерологије и микробиологије са паразитологијом на примарном нивоу здравствене 
заштите за све становнике Београда с обзиром да једино дом здравља у Обреновцу има запосленог 
специјалисту дерматовенерологије. Корисници услуга често су и грађани из других места Србије.

У Служби за специјалистичко-консултативну делатност за дијагностику и лечење кожних и полно 
преносивих инфекција, послови се обављају у оквиру: Одељења за поликлинички рад, Одељења 
за превенцију и лечење обољења периферног крвотока, Одељења за рад са децом и омладином, 
Одељења за примењену дерматолошку терапију I и II. У склопу превентивне здравствене заштите 
Завод организује и спроводи мере за спречавање, сузбијање, рано откривање и праћење полно 
преносивих инфекција (ППИ). 

74% 
регистрованих пацијената са 
ППИ се јавило саветовалишту 

за ППИ у 2019. години

80% 
пацијената се јавило лекару 
по препоруци инфицираног 

партнера

код 48% 
пацијената којима је 

неоплазија коже откривена 
макроскопски потврђена је и 
дигиталном  микроскопијом 

(4.957 прегледано на 
неоплазију, потврђено код 

2.382)

У 2019. ГОДИНИ

287
прегледа на дан и

665 
дијагностичко-терапијских услуга

20% превентивних прегледа
 79.724 првих прегледа специјалиста 

Сваки први преглед праћен је са 
0,3 поновна прегледа.

Саветовалиште за 
полно-преносиве инфекције

3.686 
саветовања и подучавања 

о ризицима везаним 
за сексуалну активност 

младих

Поред редовних активности, Завод пружа 

и услуге естетске дерматологије. Тим 

дерматолога у сарадњи са вишим естетичарима 

- козметичарима, након специјалистичког 

дерматолошког прегледа и постављања 

дијагнозе болести и стања коже, креира и 

примењује индивидуални план терапије или 

третмана појединачно за сваког пацијента.

У 2019. години у Заводу је откривено: 

91 
нових
случајева 
сифилиса

91 
нових
случајева
гонореје

85

6

85

6

1:1,5
медицинске 

сестре/техничари
лекари

 2 

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ 
 

Градски  завод  за  кожне  и  венеричне  болести  обавља  специјалистичко‐консултативну 
делатност  и  пружа  превентивне,  дијагностичке,  терапијске  и  рехабилитационе  здравствене 
услуге  из  области  дерматовенерологије  и микробиологије  са  паразитологијом на  примарном 
нивоу  здравствене  заштите  за  све  становнике  Београда  с  обзиром да  једино  дом  здравља  у 
Обреновцу  има  запосленог  специјалисту  дерматовенерологије.  Корисници  услуга  често  су  и 
грађани из других места Србије. 
   У Служби за специјалистичко‐консултативну делатност за дијагностику и лечење кожних 
и полно преносивих инфекција, послови се обављају у оквиру: Одељења за поликлинички рад, 
Одељења за превенцију и лечење обољења периферног крвотока, Одељења за рад са децом и 
омладином,  Одељења  за  примењену  дерматолошку  терапију  I  и  II.  У  склопу  превентивне 
здравствене  заштите  Завод  организује  и  спроводи  мере  за  спречавање,  сузбијање,  рано 
откривање и праћење полно преносивих инфекција (ППИ).  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Кадар  2010 2014 2019 
лекари  23 24 21 
медицинске сестре/техничари  31 32 31 
здравствени сарадници  1 1 1 
административни радници  6 6 6 
технички радници  5 2 2 

Саветовалиште за полнопреносиве 
инфекције 

 
3.686 

саветовања и подучавања о ризицима 
везаним за сексуалну активност 

младих 

2019 
287 прегледа на дан и 

665 дијагностичко‐терапијских услуга 
20% превентивних прегледа 

 79.724 првих прегледа специјалиста 
Сваки први преглед праћен је са 0,3 

поновна прегледа. 

1:1,5 
однос 

лекари и медицинских 
сестара/техничара 

74% регистрованих пацијената са ППИ се јавило саветовалишту за ППИ у 2019. години 
80% пацијената се јавило лекару по препоруци инфицираног партнера 

код 48% пацијената којима је неоплазија коже откривена макроскопски потврђена је и 
дигиталном микроскопијом (4.957 прегледано на неоплазију, потврђено код 2.382) 

Поред редовних активности, Завод пружа и 
услуге естетске дерматологије. Тим 
дерматолога у сарадњи са вишим 

естетичарима ‐ козметичарима, након 
специјалистичког дерматолошког прегледа 
и постављања дијагнозе болести и стања 

коже, креира и примењује индивидуални план 
терапије или третмана појединачно за 

сваког пацијента. 

У 2019. години у Заводу је 
откривено:  
 
91 нових случајева сифилиса  
мушкарци 85 
жене 6 
и исто толико нових случајева 
гонореје   
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Завод за здравствену заштиту радника МУП-а

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова  Републике Србије 
обавља превентивну и куративну здравствену заштиту из области опште медицине, стоматологије, 
гинекологије, специјалистичко-консултативну делатност и очувања здравља запослених у безбедној 
и здравој радној средини у оквиру делатности медицине рада. 

Завод:
• прати и проучава здравствено стање запослених у МУП-у, хигијенско епидемиолошке   
             прилике, истражује узроке обољења и повреда и обавља здравствено васпитни рад,  
             периодичне и остале превентивне прегледе;

• спроводи лечење и рехабилитацију и одређивање инвалидности;

• обавља претходне прегледе и даје експертизну оцену способности за пријем на рад  
 и школовање за потребе МУП-а; 

• предлаже мере за очување радне способности, превенцију оболевања, трауматизма  
 и апсентизма; 

• врши оцену способности за управљање моторним возилом, експертизе за потребе   
             правосудних органа и координира рад свих првостепених комисија на нивоу  
             Републике;

• даје експертизну оцену подобности за ношење ватреног оружја; 

• обавља санитетско обезбеђење свих заседања Народне скупштине Републике   
 Србије.

 3 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП‐А 
 

Завод  за  здравствену  заштиту  радника  Министарства  унутрашњих  послова  
Републике Србије обавља превентивну и куративну здравствену заштиту из области опште 
медицине,  стоматологије,  гинекологије,  специјалистичко‐консултативну  делатност  и 
очувања  здравља запослених у безбедној и здравој радној  средини у оквиру делатности 
медицине рада.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
У Служби за здравствену заштиту одраслих у 2019. години реализован је 88.681 преглед, 

26.506 дијагностичко‐терапијских услуга и 1.100 здравствено‐васпитних услуга. 
 
 
 
 

46 44 43
39 38 38 41

30
26 23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Број лекара
Кадар  2010  2014  2019 

лекари  46  38  23 
фармацеути  2  1  1 
медицинске сестре/техничари  64  63  52 
здравствени сарадници  3  4  3 
административни радници  9  7  9 
технички радници  14  13  11 

Укупно  138  126  99 

Завод: 
 прати  и  проучава  здравствено  стање  запослених  у  МУП‐у,  хигијенско 

епидемиолошке  прилике,  истражује  узроке  обољења  и  повреда  и  обавља 
здравствено васпитни рад, периодичне и остале превентивне прегледе; 

 спроводи лечење и рехабилитацију и одређивање инвалидности; 
 обавља претходне прегледе и даје експертизну оцену способности за пријем на 

рад и школовање за потребе МУП‐а;  
 предлаже  мере  за  очување  радне  способности,  превенцију  оболевања, 

трауматизма и апсентизма;  
 врши  оцену  способности  за  управљање  моторним  возилом,  експертизе  за 

потребе правосудних органа и координира рад свих првостепених комисија на 
нивоу Републике; 

 даје експертизну оцену подобности за ношење ватреног оружја;  
 обавља  санитетско  обезбеђење  свих  заседања Народне  скупштине  Републике 

Србије. 

У односу на пре десет година 
преполовљен је број лекара, 
нарочито од 2016. године. 

 
Број медицинских сестара 

смањен за ¼. 
 

Укупан број запослених смањен 
за скоро 30%. 

 
У 2019. години у Заводу су радила 
2 гинеколога, 11 лекара у служби 
опште медицине, 1 радиолог, 1 
интерниста, 2 офталмолога, 1 

психијатар, 2 физијатра и по један 
лекар на специјализацији из 
офталмологије и физикалне 

медицине. 

 3 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП‐А 
 

Завод  за  здравствену  заштиту  радника  Министарства  унутрашњих  послова  
Републике Србије обавља превентивну и куративну здравствену заштиту из области опште 
медицине,  стоматологије,  гинекологије,  специјалистичко‐консултативну  делатност  и 
очувања  здравља запослених у безбедној и здравој радној  средини у оквиру делатности 
медицине рада.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
У Служби за здравствену заштиту одраслих у 2019. години реализован је 88.681 преглед, 

26.506 дијагностичко‐терапијских услуга и 1.100 здравствено‐васпитних услуга. 
 
 
 
 

46 44 43
39 38 38 41

30
26 23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Број лекара
Кадар  2010  2014  2019 

лекари  46  38  23 
фармацеути  2  1  1 
медицинске сестре/техничари  64  63  52 
здравствени сарадници  3  4  3 
административни радници  9  7  9 
технички радници  14  13  11 

Укупно  138  126  99 

Завод: 
 прати  и  проучава  здравствено  стање  запослених  у  МУП‐у,  хигијенско 

епидемиолошке  прилике,  истражује  узроке  обољења  и  повреда  и  обавља 
здравствено васпитни рад, периодичне и остале превентивне прегледе; 

 спроводи лечење и рехабилитацију и одређивање инвалидности; 
 обавља претходне прегледе и даје експертизну оцену способности за пријем на 

рад и школовање за потребе МУП‐а;  
 предлаже  мере  за  очување  радне  способности,  превенцију  оболевања, 

трауматизма и апсентизма;  
 врши  оцену  способности  за  управљање  моторним  возилом,  експертизе  за 

потребе правосудних органа и координира рад свих првостепених комисија на 
нивоу Републике; 

 даје експертизну оцену подобности за ношење ватреног оружја;  
 обавља  санитетско  обезбеђење  свих  заседања Народне  скупштине  Републике 

Србије. 

У односу на пре десет година 
преполовљен је број лекара, 
нарочито од 2016. године. 

 
Број медицинских сестара 

смањен за ¼. 
 

Укупан број запослених смањен 
за скоро 30%. 

 
У 2019. години у Заводу су радила 
2 гинеколога, 11 лекара у служби 
опште медицине, 1 радиолог, 1 
интерниста, 2 офталмолога, 1 

психијатар, 2 физијатра и по један 
лекар на специјализацији из 
офталмологије и физикалне 

медицине. 

У Служби за здравствену 
заштиту одраслих у 2019. 
години реализован је

88.681 преглед, 
26.506 дијагностичко-терапијских услуга и 
1.100 здравствено-васпитних услуга.
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Број лекара и прегледа по лекару у Служби за здравствену заштиту одраслих

Број прегледа по службама у Заводу за здравствену заштиту радника МУП-а

Број прегледа у Служби за здравствену заштиту жена

 4 

Број лекара и прегледа по лекару у Служби за здравствену заштиту одраслих 

 
 
Број прегледа у Служби за здравствену заштиту жена 

 
 
Број прегледа по службама у Заводу за здравствену заштиту радника МУП‐а 

Служба  2015  2016  2017  2018  2019 
Здравствена заштита жена  15.959  15.496  20.681  22.408  22.324 
Здравствена заштита одраслих  100.710  98.653  92.687  96.840  88.681 
Радиолошка дијагностика  4.616  4.778  4.351  4.585  3.449 
Ултразвучна дијагностика  5.025  3.302  3.387  3.508  3.864 
Физикална медицина и рехабилитација  6.294  6.796  6.194  6.400  6.348 
Интерна медицина  7.342  7.382  9.307  7.881  6.552 
Офталмологија  6.434  6.602  6.852  6.261  5.539 
Оториноларингологија  3.836  2.764  194  3.111  2.033 
Заштита менталног здравља  2.230  2.337  1.939  1.823  777 
Укупно прегледа  152.446  148.110  145.592  152.817  139.567 
Извор: Извештај о извршењу плана Завода за заштиту радника МУП, подаци на дан 31.12. 
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износио је 53, знатно више 
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тако да део године Служба 
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мањим дневним 
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једног гинеколога по 

уговору о привременим и 
повременим пословима, 
тако да део године Служба 

уместо са 2 ради са 3 
гинеколога и са нешто 

мањим дневним 
оптерећењем. 

Број прегледа жена по лекару на дан 
у 2019. износио је 53, знатно више од 
предвиђених 30.

Завод повремено ангажује једног 
гинеколога по уговору о привременим 
и повременим пословима, тако да део 
године Служба уместо са 2 ради са 3 
гинеколога и са нешто мањим дневним 
оптерећењем.

за 8,5%         укупан број прегледа
за 3%             број услуга 

у последњих 5 година
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Завод за здравствену заштиту студената

Завод за здравствену заштиту студената обезбеђује здравствену заштиту студената кроз  превен-
тивну и куративну здравствену заштиту из области: опште медицине, стоматологије, гинекологије, 
лабораторијске и друге дијагностике, као и специјалистичко-консултативну делатност. Поред цен-
тралног објекта Завода, студентима се здравствена заштита пружа и у амбулантама у Студентском 
граду и Студентском дому „Карабурма“ као и у стационару Завода са 22 постеље у оквиру Одељења 
интерне медицине и Одељења минималне инвазивне хирургије са једнодневном хирургијом. 

Студентима су доступне услуге Одељења за превенцију ХИВ/СИДА и полно преносивих инфекција и 
хигијенско-епидемиолошки надзор, Одсека за планирање и развој превентивних програма и евалу-
ацију здравља студената и Одсека за дијететику. У теренском раду обавља се санитарно-хигијенски 
надзор и контрола квалитета исхране у објектима за исхрану студената и ученика на територији 
Републике Србије.

 8

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА  
 

Завод за здравствену заштиту студената обезбеђује здравствену заштиту студената кроз  
превентивну и куративну здравствену заштиту из области: опште медицине, стоматологије, 
гинекологије, лабораторијске и друге дијагностике, као и специјалистичко-консултативну 
делатност. Поред централног објекта Завода, студентима се здравствена заштита пружа и у 
амбулантама у Студентском граду и Студентском дому „Карабурма“ као и у стационару Завода 
са 22 постеље у оквиру Одељење интерне медицине и Одељење минималне инвазивне 
хирургије са једнодневном хирургијом.  

Студентима су доступне услуге Одељења за превенцију ХИВ/СИДА и полно преносивих 
инфекција и хигијенско-епидемиолошки надзор, Одсека за планирање и развој превентивних 
програма и евалуацију здравља студената и Одсека за дијететику. У теренском раду обавља се 
санитарно-хигијенски надзор и контрола квалитета исхране у објектима за исхрану студената и 
ученика на територији Републике Србије. 
 
 

Кадар 2008 2012 2017  Тренд
лекари 50 50 43 
доктори стоматологије 15 15 12 
фармацеути 2 2 2 Ø 
медицинске сестре/техничари 69 68 66 
стоматолошке сестре/техничари 18 16 16 
здравствени сарадници 3 5 4 
административни радници 15 11 9 
технички радници 13 12 11 
Укупно 185 179 163 

 
    

 
 
  
 

 
 
 
 
 
  

 

8.100  
превентивних прегледа студената I године  

 
4.053  

превентивних прегледа студената III године 
у 2017. години 

Здравствено васпитни рад у 2017. 

22.496 
индивидуалних саветовања 

358 радионица 
14 предавања  

156.601 преглед  
31,3% превентивних 

196.932 
дијагностичко- терапијске 

услуге  
 

764  
пацијента на болничком 

лечењу 
3,9 дана  

просечна дужина 
болничког лечења 

 
у 2017. години 

3.962  
добровољног и поверљивог саветовања 
пре или после тестирања на ХИВ у 2017.  

(највише у последњих 6 година)  
31,7%    68,3% 
тестирано 

1.871  тестирано  
на ХИВ 

 
40 ХИВ позитивно 

333
тестирања на 
хепатитис Ц и

29
на хепатитис Б  

1.898  
тестиран 

на ХИВ

26 
ХИВ 

позитивних

У десетогодишњем периоду, 
укупан број запослених 

смањен је за 22 или за 12%, 
при чему је број лекара 

смањен за 23%, а повећан је 
само број техничких радника 

и то за 1.

6.409 
превентивних прегледа студената I године 

3.843  
превентивна прегледа студената III године

у 2019. години

642 пацијента на болничком лечењу
2.386 болничких дана

3,8 дана просечна дужина болничког лечења
310 операција и 10.237 услуга

2.282 амбулантних прегледа у оквиру Стационара

Стационар

у 2019. години

129.059 прегледа
31% превентивних

170.377 дијагностичко- терапијских услуга 

Примарна здравственај заштита

Здравствено васпитни рад у 2019.
28.054

индивидуалних саветовања
659 радионица
163 предавања 

 5 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА  
 

Завод за здравствену заштиту студената обезбеђује здравствену заштиту студената кроз  
превентивну  и  куративну  здравствену  заштиту  из  области:  опште  медицине,  стоматологије, 
гинекологије,  лабораторијске  и  друге  дијагностике,  као  и  специјалистичко‐консултативну 
делатност.  Поред  централног  објекта  Завода,  студентима  се  здравствена  заштита  пружа  и  у 
амбулантама у Студентском граду и Студентском дому „Карабурма“ као и у стационару Завода 
са  22  постеље  у  оквиру  Одељења  интерне  медицине  и  Одељења  минималне  инвазивне 
хирургије са једнодневном хирургијом.  

Студентима су доступне услуге Одељења за превенцију ХИВ/СИДА и полно преносивих 
инфекција и  хигијенско‐епидемиолошки надзор, Одсека  за планирање и развој превентивних 
програма и евалуацију здравља студената и Одсека за дијететику. У теренском раду обавља се 
санитарно‐хигијенски надзор и контрола квалитета исхране у објектима за исхрану студената и 
ученика на територији Републике Србије. 
 

Кадар  2010  2014  2019 
лекари  52  50  41 
доктори стоматологије  15  14  12 
фармацеути  2  2  2 
медицинске сестре/техничари  69  68  66 
стоматолошке сестре/техничари  17  16  14 
здравствени сарадници  3  5  3 
административни радници  13  10  10 
технички радници  13  12  14 
Укупно  184  177  162 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Превентивни прегледи студената у 2019. 
години 

 
6.409 студената I године  
3.843 студената III године 

Здравствено васпитни рад у 2019. 

28.054 
индивидуалних саветовања 

659 радионица 
163 предавања  

Примарна здравственај заштита 
129.059 прегледа 
31% превентивних 

170.377 дијагностичко‐ терапијских услуга  
*** 

Стационар 
642 пацијента на болничком лечењу 

2.386 болничких дана 
3,8 дана просечна дужина болничког лечења 

310 операција и 10.237 услуга 
2.282 амбулантних прегледа у оквиру 

Стационара 
 

у 2019. години 

У десетогодишњем периоду, 
укупан број запослених 

смањен је за 22 или за 12%, 
при чему је број лекара 

смањен за 23%, а повећан је 
само број техничких радника и 

то за 1. 

Укупно је у 2019. пријављенo 348 инфективних 
болести које подлежу пријави.
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Број прегледа по службама у Заводу за здравствену заштиту студената 
Служба  2015  2016  2017  2018  2019 

Здравствена заштита жена  25.926  23.121  29.489  26.081  23.241 
Здравствена заштита одраслих  72.104  77.311  72.231  71.975  77.007 
Радиолошка дијагностика  511  ‐  ‐  798  841 
Ултразвучна дијагностика  754  ‐  1.765  2.183  2.100 
Физикална медицина и рехабилитација  6.644  6734  7.146  8.252  8.043 
Интерна  5.264  4478  5.004  2.192  901 
Офталмологија  6.972  5.906  4.096  4.162  4.363 
Оториноларингологија  4.106  4.122  1.952  1.914  4.015 
Заштита менталног здравља  3.181  3.166  2.974  3.597  3.554 
Дерматологија  10.573  10.785  9.663  5.583  4.994 
Укупно прегледа  136.592  135.623  134.320  126.719  129.059 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
   
 

70% корисница је посетило бар једном 
свог изабраног гинеколога у 2019.  

 
56% свих гинеколошких прегледа су 

били превентивни 
 

49% регистрованих студената са 
дијабетесом послато је на преглед 
очног дна, а код 90% бар једном је 
одређена вредност гликозилираног 

хемоглобина 

1.898 студената тестирано  
на ХИВ (26 позитивно) 

 
333 тестирања на хепатитис Ц и 29 

на хепатитис Б   
 

Укупно је у 2019. пријављенo 348 
инфективних болести које подлежу 

пријави. 
 

У 2019. години у Заводу је радило: 7 гинеколога, 12 лекара у служби опште 
медицине, 1 радиолог, 1 интерниста, 1 офталмолог, 1 оториноларинголог, 2 

психијатра, 4 физијатра, 1 дерматолог, 1 епидемиолог, 1 специјалиста хигијене и по 
један лекар на специјализацији из офталмологије, гинекологије, 

дерматовенерологије и интерне медицине. У Стационару је радило 5 лекара. 

4.197 посетa у оквиру добровољног 
поверљивог саветовања и тестирања 
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70%
корисница је посетило 
бар једном свог изабраног 
гинеколога у 2019.
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49%
регистрованих студената са 
дијабетесом послато је на 
преглед очног дна, а код 90% бар 
једном је одређена вредност 
гликозилираног хемоглобина
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

ПРИВАТНЕ ВАНБОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

У бази података о приватним здравственим установама Градског завода за јавно здравље Београд, 
евидентирано је укупно 1.379 приватних здравствених установа и њихов број током посматраних 
година се повећао за 1,5 пута.

Број приватних здравствених установа у Београду

Број лекара и медицинских сестара/техничара у приватним ванболничким здравственим 
установама у Београду у периоду од 2008-2019. године

3.495  запослених
у приватним ванболничким 

установама у Београду у 2019. 
години од чега 

1/3 или 1.246 
у стоматолошкој служби

Број консултаната, које већином 
чини наставници факулета и 
лекари са Војномедицинске 

академије је непознат.

ПРИВАТНЕ ВАНБОЛНИЧКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У БЕОГРАДУ 
 

У бази података о приватним  здравственим установама  Градског  завода  за  јавно  здравље 
Београд,  евидентирано  је  укупно  1.379  приватних  здравствених  установа  и  њихов  број  током 
посматраних година се повећао за 1,5 пута. 
 
Приватне здравствене установе у Београду 

 
 

               Број приватних здравствених установа у Београду 
                      

 
 

Број лекара и медицинских сестара/техничара у приватним ванболничким  
здравственим установама у Београду у периоду од 2008‐2019. године 
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Приватне здравствене установе у Београду
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ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Здравствени радници у приватним ванболничким здравственим установама

 Укупан број посета у приватним ванболничким здравственим  – установама у Београду 
од 2008-2019. године (без стоматологије)

Најчешће регистрована обољења и стања у приватним здравственим установама 

Број здравствених 
радника у приватном 

ванболничком сектору 
у Београду 

бележи пораст 
за више од 
50% током 

последњих 
5 година

У 2019. у приватним установама 
у Београду је евидентирано 

1.104.771  
обољење и стање

Најчешће постављене дијагнозе 
односе се на 

болести система крвотока, 
мокраћно-полног система, 

система за дисање и 
болести ока  

5.376
пацијената сваког 

радног дана посети 
приватног лекара у 

Београду

Здравствени радници у приватним ванболничким здравственим установама 

 
 

        Укупан број посета у приватним ванболничким здравственим – 
установама у Београду од 2008‐2019. године (без стоматологије) 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ 

Стоматолошка здравствена заштита у приватном сектору у Београду

У периоду од 2008. до 2019. године расте број приватних ординација 
у Београду (у 2019. години их је било 814) и број запослених 
(1.246  здравствених радника у 2019. години), а број посета 
је повећан за 20%.  
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

ЗАКЉУЧАК

Примарну здравствену заштиту за 1.694.056 становника Београда обезбеђује шеснаест домова 
здравља, са добро разгранатом мрежом од око 120 амбуланти у школама, радним организацијама, 
селима и др., 60 здравствених станица, 18 огранака и 20 стоматолошких амбуланти. Градска управа 
града Београда, током протекле деценије уложила је значајна финансијска средства у реновирање 
грађевинских објеката ових установа. Такође, пратећи развој града Београда, ширење постојећих и 
оснивање нових насеља, континуирано је градила и отварала нове здравствене станице и амбулан-
те.

Оваквим начином организовања домова здравља, уз учешће 6 завода који пружају здравствену 
заштиту специфичним групама болесника, студентима и радницима МУП-а, обезбеђен је висок сте-
пен доступности и приступачности примарне здравствене заштите становницима Београда.

Здравствену заштиту становницима Београда у установама примарне заштите пружа око 2.000 ле-
кара и 4.000 медицинских сестара/техничара (око 1.650 лекара и 3.200 медицинских сестара у до-
мовима здравља). У последњих 10 година, укупан број запослених у домовима здравља се смањио 
за око 1.000 или 13%. Ово смањење је забележено код свих профила запослених, при чему је број 
лекара  смањен за 273 (14%), број медицинских сестара техничара за 348 (8,5%), а доктора стомато-
логије за 127 (29%). У чак 12 домова здравља је смањен број лекара у односу на 2010. годину.

И у заводима који пружају здравствену заштиту на примарном нивоу је смањен број запослених 
током последње деценије за 78 или 5%. Посматрано по профилима запослених, смањен је број ле-
кара за 19 (5%), број медицинских сестара за 27 (4%), а број доктора стоматологије је преполовљен. 
Само је у Градском заводу за хитну медицинску помоћ повећан број запослених, док је у свим оста-
лим заводима тај број смањен.

Истовремено, број становника Београда је повећан. Стопа природног прираштаја је негативна у 15 
општина, као и на нивоу града Београда. Међутим, позитиван миграторни салдо утиче на повећање 
броја становника у граду, а очекујемо да ће се овакав тренд наставити и у наредном периоду. Пре 
40 година сваки дванаести становник Београда је био у групи старих од 65 и више година, пре 20 
година сваки шести, а у 2019. години - сваки пети, а просечна старост становника Београда је 42 го-
дине. Демографски процеси старења становника Београда наставиће се и у наредном периоду, а у 
складу с тим, рашће и здравствене потребе, као и коришћење здравствене заштите. У 2019. години 
остварено је преко 10.000.000 посета у домовима здравља, па се може рећи да је у просеку, сваки 
становник Београда 6 пута у току године посетио лекара у дому здравља.

Трендови смањења броја запослених у установама примарне заштите, а повећања броја становни-
ка, довели су до смањења обезбеђености становника Београда изабраним лекарима. Мања обез-
беђеност од прописане у 2019. години је регистрована у службама за здравствену заштиту одра-
слих, мале и предшколске деце и жена. Посебно се истиче недостатак изабраних лекара у служби 
за здравствену заштиту одраслих становника, у чак 14 домова здравља. 

Недостатак изабраних лекара делимично надокнађују лекари у заводима за здравствену заштиту 
студената и радника МУП-а и Железнице Србије. С обзиром да они пружају здравствену заштиту 
радницима, као и студентима и из других градова Србије, нисмо у могућности да проценимо колико 
ове установе реално доприносе бољој обезбеђености изабраним лекарима.
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Неповољна обезбеђеност лекарским кадром утицала је и да је просечно дневно оптерећење лекара 
веће од прописаног. Бројне промене у систему примарне заштите су уведене током последње деце-
није, усмерене да становницима олакашају коришћење здравствене заштите, као и да олакшају рад 
здравственим радницима. Увођењем ИЗИС-а пацијентима је олакшано заказивање прегледа, нема 
више дуготрајног чекања у чекаоницама домова здравља, уведен је електронски рецепт, продуже-
на је дужина важења рецепата и упута. И поред тога, у службама за здравствену заштиту одраслих 
становника, у 2019. години у просеку је сваког дана остварено 38,5 посета по сваком лекару, у пе-
дијатрији 47 посета по лекару у службама за здравствену заштиту предшколске деце, а 37 посета у 
службама за здравствену заштиту школске деце. Оваква оптерећеност неповољно утиче на дужину 
посете, квалитет пружене заштите, као и на задовољство корисника. У испитивањима задовољства 
радом изабраних лекара, становници Београда су имали највише примедби на дуго чекање на тер-
мин за посету и на недовољно информација које добијају од здравствених радника, а препознали 
су да је разлог недостатак кадра. Отуда је и највише предлога у анкети било везано за повећање 
броја запослених.

Менаџмент најчешћим хроничним болестима није адекватан, када се има у виду да је у 2019. го-
дини, само 30% пацијената оболелих од шећерне болести изабрани лекар упутио на преглед код 
офталмолога и на одређивање вредности гликозилираног хемоглобина, а да је тек сваки четврти 
пацијент са хипертензијом на последњем мерењу имао нормалне вредности крвног притиска.

Због високе оптерећености изабраних лекара и превентивни прегледи су недовољно заступљени. 
Обухват одраслог становништва превентивним прегледима је на  ниском нивоу (око 4%) и још увек 
се код малог броја пацијената раде скрининзи на депресију, дијабетес тип 2 и кардиоваскуларне 
болести. Шест домова здравља је укључено у Национални скрининг карцинома дебелог црева, три 
дома здравља су укључена у Национални скрининг рака грлића материце, а осам домова здравља 
у Национални скрининг рака дојке. Међутим, обухват овим скрининзима је низак, само око 15% 
циљне популације у току 2019. године.

Због свега тога изабрани лекари, односно примарна здравствена заштита не може адекватно да 
испуни своју улогу према корисницима, посебно у сегменту промоције здравља и превенције, али 
такође ни улогу „чуваре капије”.

Иако је консултативно специјалистичка служба организована са циљем повећања доступности се-
кундарне здравствене заштите, та улога је у појединим домовима здравља угрожена, првенствено 
због смањених кадровских капацитета. Лошија обезбеђеност од прописане је у службама интерне 
медицине, оториноларингологије, офталмологије, а домови здравља удаљени од центра Београда 
посебно се суочавају са недостатком специјалиста. И поред дефицита кадра, оптерећеност лекара 
у специјалистичким службама је мања од прописане.

Истовремено бележи се и интензиван развој приватног сектора, са 13 домова здравља, преко 400 
ординација и 800 стоматолошких ординација, као и више од 50 поликлиника. У 2019. години оства-
рено је око 1.350.000 посета у приватном сектору, од којих је две трећине посета било код лекара 
специјалиста, око 150.000 код гинеколога, а око 80.000 код лекара опште праксе.
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ПРЕДЛОГ МЕРА

У складу са резултатима анализе, предлажу се следеће мере и активности у очувању и унапређењу 
здравља грађана Београда, које ће се предузимати у међусобној сарадњи свих учесника у систему 
јавног здравља:

1. Обезбедити да број изабраних лекара буде у складу са прописаним у свим службама, било 
пријемом кадра, или уговорањем услуга са приватним сектором за поједине службе или општине.

2. Направити план специјализација по установама и службама за петогодишњи период и обез-
бедити одрживе механизме за континуирано, правовремено занављање лекарског кадра, посебно 
у службама опште медицине, из које се у највећој мери лекари упућују на специјализације из других 
грана медицине, при чему се ствара дефицит кадра у овој служби.

3. Обухват скрининзима и превентивним прегледима, као есенцијални део примарне здравс-
твене заштите мора бити у складу са циљном популацијом, а може се постићи тек када се достигне 
прописана обезбеђеност изабраним лекарима.

4. Успоставити законом прописане механизме за позивање становништва на скрининг прегле-
де, као и за вођење адекватне евиденције у овој области. За пацијенте који на скринингу имају по-
зитиван налаз правовремено обезбедити болничку заштиту.

5. Унапредити сарадњу домова здравља и школа у циљу обухвата свих ученика прописаним 
систематским прегледима, а имајући у виду резултате који су показали да је свако треће дете на 
систематском прегледу имало деформитет стопала или кичме.

6. У складу са развојем нових информационих технологија, обезбедити механизме који ће омо-
гућити лекарима правовремено упућивање на превентивни преглед или контролни специјалистич-
ки преглед за сваког појединог пацијента.

7. Имајући у виду све веће потребе за услугама кућног лечења, због продужења животног века 
и великог удела старог становништва, повећања броја оболелих од хроничних незаразних болести, 
као и потребе пацијената за палијативном негом, и након болничког лечења, континуирано обез-
беђивати довољан број запослених у овим службама, као и опрему за рад.

8. С обзиром на значај патронажне службе у реализацији здравствено васпитног рада у дому 
здравља и у заједници, односно подизању свести и знања о здравим стиловима живота и превен-
цији фактора ризика, као и чињеницу да у овој служби недостаје скоро трећина патронажних сес-
тара у односу на прописани норматив, што је разлог немогућности достизања планираног обухвата 
кућним посетама ни у једној од предвиђених циљних популација, неопходно је обезбедити пропи-
сани број запослених, као и опрему за рад службе.

9. Изједначити специјалисте у домовима здравља са специјалистима у болницама у погледу 
могућности за даљом едукацијом након положеног специјалистичког испита. Ово би дало више мо-
гућности лекарима за рад са пацијентима и повећало задовољство лекара послом у дому здравља 
и смањило одлазак у приватни сектор или болнице. 
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10. Подстаћи још бољу сарадњу међу домовима здравља у заказивању прегледа тј. јасно дефи-
нисати где ће домови здравља, који немају неког од специјалиста, упућивати своје пацијенте. Тиме 
би се повећала доступност адекватне здравствене заштите за сваког пацијента и смањила неизвес-
ност међу њима због недостатка кадра у дому здравља, чије услуге користе. Истовремено одржало 
би се и поверење корисника према дому здравља, док се не обезбеди потребан кадар. 

11. Уколико је неопходно да се ангажује специјалиста са пуним или непуним радним временом, 
олакшати и убрзати процедуру уговарања оваквог кадра са Републичким фондом за здравствено 
осигурање.

12. Већу пажњу обратити на превентивне прегледе деце, подстаћи педијатре да упућују децу на 
превентивне специјалистичке прегледе, едуковати родитеље о значају ових прегледа и мотивисати 
их да оду на предложене прегледе. У сарадњи са Републичким стручним комисијама из области 
педијатрије, офталмологије, оториноларингологије и физикалне медицине и рехабилитације, раз-
мотрити веће укључивање педијатара у превентивне прегледе који су за сада предвиђени од стране 
других поменутих специјалиста. У том случају је неопходна измена норматива за педијатре, првен-
ствено у службама за здравствену заштиту мале и предшколске деце.

13. Преиспитати прописане мере извршења за лекаре специјалисте узимајући у обзир и интер-
венције, које су у неким специјалистичким службама саставни део већег броја прегледа (нпр. ото-
риноларинголошке интервенције).

14. Подржати унапређење могућности телефонске и интернет комуникације корисника са здрав-
ственим радницима и изабраним лекарима за време радног времена.

15. Иако су у складу са Законом о здравственој заштити из 2019. године, оснивачка права за све 
установе примарне заштите пренета са Града на Републику, и са новим оснивачем, треба наставити 
досадашњу добру праксу праћења развоја града и у складу с тим градити нове пунктове, као и ре-
новирати постојеће.
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
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Болнице у Београду и постељни капацитети

„У болници се човек рађа, добија живот, улази на овај свет, затим негује, лечи и спасава током свог 
постојања, и на крају пута, преко болнице одлази из живота“
                                               Проф. др Предраг Довијанић

Стационарну и амбулантно-поликлиничку здравствену заштиту за становнике Београда, као и пацијенте из свих 
крајева Србије обезбеђује 29 државних болница које се разликују по типу установе, намени, величини, обиму и 
врсти здравствених услуга које пружају. Већина болница припада терцијарном нивоу здравствене заштите и у 
њима се упоредо са здравственим, одвијају и процеси образовне и научно-истраживачке делатности.

Територијални распоред болница и број постеља према Уредби о Плану мреже здравствених установа

Постељни капацитети болница у Београду

Болнице у Београду и постељни капацитети 

2 od 7 

 КБЦ „Звездара“ (786) 
8. Нови Београд 

 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (400)  
9. Земун 

 КБЦ „Земун“ (640) 
 КБЦ „Бежанијска коса“ (360) 

 
 
Постељни капацитети болница у Београду 

Број постеља/места  2010  2014  2019  Индекс 
2019/2010  

Стационар  10.669  10.525  10.593  99 
Дневна болница  1.174  1.224  1.363  116 

Пратиоци болесника  373  394  408  109 
Неонатологија  447  432  439  98 
Хемодијализа  181  188  200  111 

 
 

30% од укупног броја болничких постеља налази се у Клиничком центру Србије.  
 
Свака осма постеља се користи за интензивну негу. 

 
 

 
КАДАР 

 
У болницама је, на дан 31.12.2019. године било запослено 20.064 радника уговорених са РФЗО. 
То  је  за  532  радника  мање  у  односу  на  2010.  годину,  али  је  значајно  промењена  структура 
запослених. Број медицинских сестара је повећан за 4%, лекара за 3%, док је број здравствених 
сарадника смањен за 25% а немедицинских радника за 19%. 

 
Број запослених у болницама, 2010. и 2019. год. 

 
 
 
У 2019. години: 
20% су лекари; 
78 је хоспитализованих лица по лекару, у току године. 
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	СБ за церебралну парализу и развојну 
 неурологију (110) 
	СБ за болести зависности (65)
	Војномедицинска академија (500)

Стари град1
	Институт за ментално здравље (120)

Звездара7
	КБЦ „Звездара“ (786)

Вра�ар2
	Завод за здравствену заштиту 
 студената (20)

Земун9
	КБЦ „Земун“ (640)
	КБЦ „Бежанијска коса“ (360)

Лазаревац6
	СБ за ендемску 
 нефропатију (30) 
	ДЗ Лазаревац- 
 ванболничко 
 породилиште  (10)

Чукарица5
	Завод за психофизиолошке 
 поремећаје и говорну   
 патологију „Проф др Цветко 
 Брајовић“ (30)

Младеновац4
	СБ за интерне болести 
 Младеновац (127)

Нови Београд8
	Институт за здравствену 
 заштиту мајке и детета Србије 

„Др Вукан Чупић“ (400)

3 7
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Кадар

Коришћење болничке заштите

Број запослених у болницама, 2010. и 2019. године

Изабрани показатељи о коришћењу болничке заштите

У болницама је, на дан 31.12.2019. године било запослено 20.064 радника уговорених са РФЗО. То је за 532 радника 
мање у односу на 2010. годину, али је значајно промењена структура запослених. Број медицинских сестара је 
повећан за 4%, лекара за 3%, док је број здравствених сарадника смањен за 25% а немедицинских радника за 19%.

Болнице у Београду и постељни капацитети 

3 od 7 

3:1 је однос медицинских лекара/техничара и лекара 
58% су медицинске сестре/техничари; 
27 је хоспитализованих лица по медицинској сестри/техничару, у току године.  
 
КОРИШЋЕЊЕ БОЛНИЧКЕ ЗАШТИТЕ  
 
Изабрани показатељи о коришћењу болничке заштите 

Обележје  2010  2014  2019  Индекс 
2019/2010  

Број хоспитализованих*  297.700  307.824  309.501  104 
Просечна дужина лечења (дани)  10,0  9,2  8,5  85 

Заузетост постеља (%)  74,8  72,3  67,9  91 
Број оперисаних  125.164  170.872  131.839  105 

Болнички леталитет (%)  2,8  3,0  2,9  104 
Број прегледа  3.384.390  3.555.939  3.622.223  107 

*Укључује хоспитализоване због трудноће и порођаја и због рехабилитације. 
 

Свакодневно у 2019. години (у просеку) у болницама је: 
 9.924 пацијента прегледана 
 848 примљено у болницу  
 361 оперисан 
 55 порођаја обављено 
 416 пацијената лечено у дневној болници 
 371 пацијент на дијализи 
 35 пратилаца примано у болницу уз болесно дете 

 
 

Сваког дана у 2019. години у болницама је урађено по:  
 205 прегледа на магнетној резонанци 
 377 прегледа на скенеру 
 393 доплер прегледа 
 1.666 ултразвучних прегледа 
 1.722 рендген снимања 
 58.431 лабораторијских анализа 

 
И још у току 2019. године... 
 36 трансплантација солидних органа  
 208 трансплантација коштане сржи 
 16.755 коронарографија 
 7.980 ПТЦА са и без стента 
 376 услуга на гама ножу 
 2.192 услуге стереотаксичне радиохирургије  
 1.791 услуга на ПЕТ ЦТ 

 
 
 
 
 
 
 
ЗБРИЊАВАЊЕ ХИТНИХ СТАЊА У БОЛНИЦАМА, 2019. 

* Укључује хоспитализоване због трудноће и порођаја и због рехабилитације

Сваког дана у 2019. години у 
болницама је урађено по: 

	205 прегледа на магнетној резонанци
	377 прегледа на скенеру
	393 доплер прегледа
	1.666 ултразвучних прегледа
	1.722 рендген снимања
	58.431 лабораторијских анализа

У 2019. години:

20% су лекари;

78 је хоспитализованих
  лица по лекару, у току године.

 58% су медицинске сестре/
 техничари;

    27 је хоспитализованих
 лица по медицинској 
 сестри/техничару, у току 
 године.

је однос медицинских 
сестара/техничара и лекара3:1

Свакодневно у 2019. години 
(у просеку) у болницама је:

	9.924 пацијената прегледано
	848 примљено у болницу 
 361 оперисан
	55 порођаја обављено
	416 пацијената лечено 
                у дневној болници
	371 пацијент на дијализи
	35 пратилаца примљено у   
                болницу уз болесно дете

И још у току 2019. године... 

	36 трансплантација солидних органа
	208 трансплантација коштане сржи
	16.755 коронарографија

	7.980 ПТЦА са и без стента

	2.192 услуге стереотаксичне
                  радиохирургије

	376 услуга на гама ножу

	1.791 услуга на ПЕТ ЦТ

Болнице у Београду и постељни капацитети 

2 od 7 

 КБЦ „Звездара“ (786) 
8. Нови Београд 

 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (400)  
9. Земун 

 КБЦ „Земун“ (640) 
 КБЦ „Бежанијска коса“ (360) 

 
 
Постељни капацитети болница у Београду 

Број постеља/места  2010  2014  2019  Индекс 
2019/2010  

Стационар  10.669  10.525  10.593  99 
Дневна болница  1.174  1.224  1.363  116 

Пратиоци болесника  373  394  408  109 
Неонатологија  447  432  439  98 
Хемодијализа  181  188  200  111 

 
 

30% од укупног броја болничких постеља налази се у Клиничком центру Србије.  
 
Свака осма постеља се користи за интензивну негу. 

 
 

 
КАДАР 

 
У болницама је, на дан 31.12.2019. године било запослено 20.064 радника уговорених са РФЗО. 
То  је  за  532  радника  мање  у  односу  на  2010.  годину,  али  је  значајно  промењена  структура 
запослених. Број медицинских сестара је повећан за 4%, лекара за 3%, док је број здравствених 
сарадника смањен за 25% а немедицинских радника за 19%. 

 
Број запослених у болницама, 2010. и 2019. год. 

 
 
 
У 2019. години: 
20% су лекари; 
78 је хоспитализованих лица по лекару, у току године. 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

566.942
пацијената су прегледани у 

болницама као хитни

12,4%
прегледаних је примљено 

на болничко лечење

ЗБРИЊАВАЊЕ ХИТНИХ СТАЊА У БОЛНИЦАМА, 2019.

одраслих хитних пацијената је 
збринуто у Ургентном центру.

Сваки трећи хитни пацијент је 
дошао у болницу у току ноћи.

2
1

Највише хитних пацијената у 2019. 
години је било у области:

 интерне медицине- 30.2%
 ортопедије 22,3% и
 хирургије 22,2%

Хитни пацијенти по начину 
доласка у болницу (%), 2019.

Болнице у Београду и постељни капацитети 

4 od 7 

ЗБРИЊАВАЊЕ ХИТНИХ СТАЊА У БОЛНИЦАМА, 2019. 

Хитни пацијенти по начину доласка у болницу (%), 2019. 

 

Највише хитних пацијената у 2019. години је било у области: 

 интерне медицине 30,2% 
 ортопедије 22,3% и 
 хирургије 22,2% 

566.942 пацијената су прегледани у болницама као хитни 

12,4% прегледаних је примљено на болничко лечење 

½ одраслих хитних пацијената је збринуто у Ургентном центру 

Сваки трећи хитни пацијент је дошао у болницу у току ноћи. 

Заузетост постељних капацитета 

Преко 85% на кардиоваскуларној хирургији 

Испод 55% у области професионалних болести и офталмологије, пластичне и реконструктивне 
хирургије и ортопедије са трауматологијом 

Просечна дужина болничког лечења 

Од 4,8 дана на гинекологији до 32 дана на психијатрији 

Највећи број постеља је на одељењима: 

 интерне медицине (2.342) 
 физикалне медицине и рехабилитације (1.211) 
 гинекологије и акушерства (979) 
 опште хирургије (920) и  
 ортопедије (893) 

Болничко лечење становника Београда 
Сваки девети становник Београда  је био на болничком лечењу  у 2019. години. 

8
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Колима ХМП

По упуту из ДЗ

Без упута

Болнице у Београду и постељни капацитети 

4 od 7 

ЗБРИЊАВАЊЕ ХИТНИХ СТАЊА У БОЛНИЦАМА, 2019. 

Хитни пацијенти по начину доласка у болницу (%), 2019. 

 

Највише хитних пацијената у 2019. години је било у области: 

 интерне медицине 30,2% 
 ортопедије 22,3% и 
 хирургије 22,2% 

566.942 пацијената су прегледани у болницама као хитни 

12,4% прегледаних је примљено на болничко лечење 

½ одраслих хитних пацијената је збринуто у Ургентном центру 

Сваки трећи хитни пацијент је дошао у болницу у току ноћи. 

Заузетост постељних капацитета 

Преко 85% на кардиоваскуларној хирургији 

Испод 55% у области професионалних болести и офталмологије, пластичне и реконструктивне 
хирургије и ортопедије са трауматологијом 

Просечна дужина болничког лечења 

Од 4,8 дана на гинекологији до 32 дана на психијатрији 

Највећи број постеља је на одељењима: 

 интерне медицине (2.342) 
 физикалне медицине и рехабилитације (1.211) 
 гинекологије и акушерства (979) 
 опште хирургије (920) и  
 ортопедије (893) 

Болничко лечење становника Београда 
Сваки девети становник Београда  је био на болничком лечењу  у 2019. години. 

8

20

72

Колима ХМП

По упуту из ДЗ

Без упута

Болничко лечење становника Београда

Сваки девети становник Београда
 је био на болничком лечењу 

у 2019 години.

Болнице у Београду и постељни капацитети 

5 od 7 

 
Учешће становника Београда у укупном  броју хоспитализованих (%), 2019. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ СТОПЕ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019. 

197,8/1.000  старих 65 и више година  
123,3/1.000 жена  
98,7/1.000 мушкараца  
16,7/1.000 болести циркулаторног система   
18,7/1.000  тумори 

ПОДАЦИ О КАПАЦИТЕТИМА И РАДУ КЦС и 4 КБЦ‐а, 2019. 

51% од укупног броја постеља у Београду (5.414)  
107 операционих сала  
56% од укупног броја болнички лечениих пацијената (172.361)  
65% од укупног броја оперисаних (85.742)  
64% од укупног броја прегледа (2.625.797) 

 

Болнички морбидитет и морталитет 
У последње четири деценије, број хоспитализованих лица због тумора, болести система 
крвотока и болести ендокриног система је удвостручен. Истовремено, уочава се највеће 
смањење броја лечених због заразних и респираторних болести као и због трудноће и порођаја. 

 

 

 

 

 

67.4

32.6
Становници 
Београда

Остали

Учешће становника Београда у укупном 
броју хоспитализованих (%) 2019.

СПЕЦИФИЧНЕ СТОПЕ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019.

197,8/1.000
123,3/1.000

98,7/1.000 
16,7/1.000 

старих 65 и више година

жена

мушкараца

болести циркулаторног 
система

18,7/1.000  тумори

ПОДАЦИ О КАПАЦИТЕТИМА И РАДУ  
КЦС и 4 КБЦ-а, 2019.

	51% од укупног броја постеља у Београду (5.414) 
	107 операционих сала
	56% од укупног броја болнички лечених   
  пацијената (172.361)
	65% од укупног броја оперисаних (85.742)
	64% од укупног броја прегледа (2.625.797)

Заузетост постељних капацитета
Преко 85% на 
кардиоваскуларној 
хирургији

Испод 55% у области 
професионалних болести и 
офталмологије, пластичне 
и реконструктивне 
хирургије и ортопедије са 
трауматологијом

Највећи број постеља је на 
одељењима:

	интерне медицине (2.342)
 физикалне медицине и    
       рехабилитације (1.211)
 гинекологије и акушерства (979)
 опште хирургије (920) и 
 ортопедије (893)

Просечна дужина болничког лечења

од 4,8 дана на гинекологији

до 32 дана на психијатрији
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Болнички морбидитет и морталитет
У последње четири деценије, број хоспитализованих лица због тумора, болести система крвотока и болести 
ендокриног система је удвостручен. Истовремено, уочава се највеће смањење броја лечених због заразних и 
респираторних болести као и због трудноће и порођаја.

Број хоспитализованих пацијената у Београду према групи обољења, 1981, 2002.  и 2019. година

Хоспитализовани пацијенти по добним групама (%),
1981, 2002. и 2019.  годинаСтари 65 и више година у 2019 години чине:

хоспитализованих 
су женског пола

хоспитализованих 
су мушког пола

Хоспитализовани болесници према полу и старости, 2019. година

Лечење хоспитализованих пацијената (не рачунајући неонатологију и дневну болницу) је завршено 
смртним исходом код 8.805 пацијената у 2019. години. Водећи узроци болничког морталитета су из групе 
цереброваскуларних и кардиоваскуларних болести, тумори, као и респираторна обољења и сепса.

становника Београда
19,6%

болнички лечених 
становника Београда

34,8%

44,3%

55,7%

Болнице у Београду и постељни капацитети 

6 od 7 

Број хоспитализованих пацијената у Београду према групи обољења, 1981, 2002. и 2019. 
година 

 

Стари 65 и више година у 2019. години чине: 
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Интерна медицина

����� ��� �����
хоспитализованих 

пацијената због 
инфаркта 
миокарда

дана је просечна 
дужина лечења 
пацијената са 
инфарктом 
миокарда

стопа болничког 
леталитета од 

инфаркт 
миокарда

КЦС
761

(32,5%)

ВМА
183

(7,8%)

4 КБЦ-а
964

(41,2%)

Институт за 
реуматологију

170
(7,3%)

СБ за ендемску 
нефропатију

30 (1,3%)

СБ за интерне 
болести

127 (5,4%)

Завод за зз студената
13 (0,5%)

Институт за онкологију и 
радиологију

94 (4,0%)

Постељни фонд на одељењима интерне медицине, 2019.

Број хоспитализованих лица и специјалистичких прегледа, 2010-2019.

*статистички значајан растући тренд

Подаци о раду интернистичких одељења, 2010. и 2019.

број постеља просечна дужина 
лечења (дани)

просечна заузетост 
постеља (%)

болнички леталитет (%)

130 постеља/места

46077 лечених лица

72379 дана/епизода лечења

Дневна 
болница

����

��� ����

���

��

����

болница у Београду у којима 
постоје интернистичка одељења

стандардне болесничке постеље 
на интернистичким одељењима

од укупног броја постеља су за 
интензивно лечење и негу

�����

у 2019.години
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Структура хоспитализованих пацијената према 
старости и полу, 2019. (%)

Специфичне стопе хоспитализације на 1000 
становника Београда одговарајућег пола, 2019. 

Постојећи број лекара и 
медицинских сестара у 

области интерне медицине 
мањи је од прописаног 

норматива (рачунатог за 
постојећи број постеља 
у стационару и дневној 

болници)

На интернистичким одељењима у 2019. години

Заступљеност становника Београда на 
интернистичким одељењима, 2019.

�
�
�
�
�

Најчешћи узроци, 2019.

хоспитализације смрти

I25 Хронична исхемијска болест срца

I20 Стезање у грудима

M05 Серопозитивна реуматоидна запаљења зглоба

I21 Акутни инфаркт срца

C34 Злоћудни тумор душника и плућа

C34 Злоћудни тумор душника и плућа

Ј18 Запаљење плућа, микроорганизам неозначен

I50 Недовољна функција срца

I21 Акутни инфаркт срца

I42 Oбољење срчаног мишића

мушкараца
���������

жена
���������

лекара специјалиста интерне 
медицине

хоспитализована пацијента по 
лекару специјалисти годишње

специјалистичких 
интернистичких прегледа по 

лекару специјалисти годишње

���

���

����

лекара специјалиста интерне 
медицине

хоспитализована пацијента по 
лекару специјалисти годишње

специјалистичких 
интернистичких прегледа по 

лекару специјалисти годишње

���

����

медицинске сестре-техничара

хоспитализованих пацијената 
по медицинској сестри-

техничару годишње

медицинске сестре-техничара 
на 10 постеља

����

��

���

медицинске сестре-техничара

хоспитализованих пацијената 
по медицинској сестри-

техничару годишње

медицинске сестре-техничара 
на 10 постеља

����

��

���

Сваки други умрли пацијент
на интернистичким одељењима је 

старији од 75 година
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Стационарна неуролошка одељења располажу са 537 постеља. 

У овај број нису укључене постеље у Универзитетској дечјој клиници и Институту за мајку 
и дете Србије који у статистичким извештајима неуролошка одељења приказују у склопу 
педијатрије.  
У последњих 10 година на неуролошким одељењима је повећан број лекара специјалиста 
(неурологије/неуропсихијатрије), a смањен број медицинских сестара‐ техничара. 
Уведене су нове дијагностичке и терапијске методе (тромболитичка терапија код акутног 
можданог удара), формиране су јединице за АМУ, отворена je сала за катетеризацију у 
Специјалној болници за ЦВБ „Свети Сава“ и др.  
Иако је повећан број неуролошких прегледа и хоспитализованих пацијената, значајно је 
смањена стопа болничког леталитета, скраћена је просечна дужина болничког лечења и 
смањен проценат поновних хоспитализација пацијената са ЦВИ у року од 30 дана од 
болничког отпуста. 

Број неуролошких постеља, 2019. 

 

Подаци о раду неуролошких одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број хоспитализованих лица  12363  12075  12987  ↑* 
Просечна дужина лечења (дани)  12  11,3  9,9  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  74,2  69,2  65,5  ↓* 

Болнички леталитет (%)  13,4  11,2  8,9  ↓* 
Број специјалистичких прегледа  124024  121761  135752  ↑* 

Број лекара специјалиста  80  90  103  ↑* 
*статистичка значајност тренда 
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КБЦ ''Др Драгиша Мишовић‐Дедиње"
КБЦ ''Звездара''
КБЦ ''Зeмун''
СБ за ЦВБ ''Свети Сава''
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
ВМА
КЦС‐Институт за неурологију
КЦС‐ Ургентни центар
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Неурологија

Стационарна неуролошка одељења располажу са 537 
постеља.

У овај број нису укључене постеље у Универзитетској 
дечјој клиници и Институту за здравствену заштиту мајке 
и детета Србије који у статистичким извештајима неуро-
лошка одељења приказују у склопу педијатрије. 
У последњих 10 година на неуролошким одељењима 
је повећан број лекара специјалиста (неурологије/неу-
ропсихијатрије), a смањен број медицинских сестара- 
техничара. Уведене су нове дијагностичке и терапијске 
методе (тромболитичка терапија код акутног можданог 
удара), формиране су јединице за АМУ, отворена je сала 
за катетеризацију у Специјалној болници за ЦВБ „Свети 
Сава“ и др. 
Иако је повећан број неуролошких прегледа и хоспитали-
зованих пацијената, значајно је смањена стопа болничког 
леталитета, скраћена је просечна дужина болничког ле-
чења и смањен проценат поновних хоспитализација па-
цијената са ЦВИ у року од 30 дана од болничког отпуста.

Подаци о раду неуролошких одељења

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
СМРТИ, 2019.

I63 Инфаркт мозга
I64 Апоплексија
G40 Епилепсија

I64 Апоплексија
I63 Инфаркт мозга

I61 Крварење у мозгу 

СПЕЦИФИЧНА СТОПА 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019.

4,79/1.000

4,81/1.000
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можданог удара), формиране су јединице за АМУ, отворена je сала за катетеризацију у 
Специјалној болници за ЦВБ „Свети Сава“ и др.  
Иако је повећан број неуролошких прегледа и хоспитализованих пацијената, значајно је 
смањена стопа болничког леталитета, скраћена је просечна дужина болничког лечења и 
смањен проценат поновних хоспитализација пацијената са ЦВИ у року од 30 дана од 
болничког отпуста. 

Број неуролошких постеља, 2019. 

 

Подаци о раду неуролошких одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број хоспитализованих лица  12363  12075  12987  ↑* 
Просечна дужина лечења (дани)  12  11,3  9,9  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  74,2  69,2  65,5  ↓* 

Болнички леталитет (%)  13,4  11,2  8,9  ↓* 
Број специјалистичких прегледа  124024  121761  135752  ↑* 

Број лекара специјалиста  80  90  103  ↑* 
*статистичка значајност тренда 

30
3835

250

35
17

105
27

КБЦ ''Др Драгиша Мишовић‐Дедиње"
КБЦ ''Звездара''
КБЦ ''Зeмун''
СБ за ЦВБ ''Свети Сава''
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
ВМА
КЦС‐Институт за неурологију
КЦС‐ Ургентни центар

½ хоспитализованих 
пацијената је у СБ за ЦВБ 

„Свети Сава“

За дијагностику и лечење неуролошких обољења користе се 33 постеље/места у дневним 
болницама. У њима се обављају електрофизиолошке методе испитивања (ЕЕГ, евоцирани
потенцијали, EМНГ), вестибулометрија и др, спроводи се парентерална терапија, али и
терапијска измена плазме у строго селектованим случајевима. У 2019. години у дневним
неуролошким болницама лечено је 3.614 пацијената и остварено је 13.577 дана лечења.

ДНЕВНА

БОЛНИЦА

½ специјалистичких 
прегледа је обављена 

у КЦС

готово сваки четврти 
хоспитализовани пацијент је 

старији од 75 година

ДОБНА СТРУКТУРА 
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ 

ПАЦИЈЕНАТА, 2019.

сваки десети 
хоспитализовани пацијент

је млађи од 30 година

Број неуролошких постеља, 2019.
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Психијатрија

Капацитети психијатријских одељења у 
београдским болницама су 883 постеље и 
562 места у дневним болницама.

Праћење савремених трендова 
у психијатрији, односно 
деинституционализација, а у складу са 
националним стратешким опредељењима 
у заштити менталног здравља, утицало 
је на смањење броја хоспитализованих 
психијатријских пацијената у последњих 10 
година и повећање броја пацијената лечених 
у дневној болници, без хоспитализације.

У 2019. години, у дневним болницама лечено је 
укупно 2.860 лица и остварено је 132.150 дана/
епизода лечења, са просечном дужином лечења 
од 46,2 дана/епизода.

специјалистичких 
психијатријских 
прегледа обављено је у 
Институту за ментално 
здравље и СБ за 
болести зависности

хоспитализованих 
психијатријских 
пацијената у 2019. 
години лечено је у 
Клиници „Др Лаза 
Лазаревић“ и Институту 
за ментално здравље

Подаци о раду психијатријских одељења

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

ЗАСТУПЉЕНОСТ СТАНОВНИКА 
БЕОГРАДА НА ПСИХИЈАТРИЈСКИМ 

ОДЕЉЕЊИМА, 2019. 

СТОПА 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ СТАНОВНИКА 

БЕОГРАДА (НА 1.000), 2019.

ДОБНА СТРУКТУРА 
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ 

ПАЦИЈЕНАТА, 2019.

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ 
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ 

ПАЦИЈЕНАТА, 2019.

ДНЕВНА

БОЛНИЦА

51% 49%

F33  Повратан депресијски
  поремећај

F20  Схизофренија

F29  Неорганско душевно 
 обољење, неозначено

F32  Депресија

F11  Душевни поремећаји  
         и поремећаји понашања  
         узроковани употребом  
         опијата

198 470лекара специјалиста 
је било запослено на 

психијатријским одељењима у 
2019. години

мање лекара 
специјалиста је 

било запослено на психијатријским 
одељењима у 2019. него у 2010. години

медицинских сестара 
је пружало здравствену 

заштиту на психијатријским 
одељењима у 2019. години

12,4%

12,6% 81,8% 5,6%

20-640-19 65+

0-14 15-49 50-64 65+

0,52

3,54 3,58

0,83

Становници 
Београда
Остали

Капацитети психијатријских одељења у београдским болницама су 883 постеље и 562 
места у дневним болницама. 

Праћење савремених трендова у психијатрији, односно деинституционализација, а у 
складу са националним стратешким опредељењима у заштити менталног здравља, 
утицало је на смањење броја хоспитализованих психијатријских пацијената у последњих 
10 година и повећање броја пацијената лечених у дневној болници, без хоспитализације. 

Број психијатријских постеља, 2019. 

 

 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 

У 2019. години, у дневним болницама лечено је укупно 2.860 лица и остварено је 132.150 
дана/епизода лечења, са просечном дужином лечења од 46,2 дана/епизода. 

Подаци о раду психијатријских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  1047  903  883  ↓* 
Број хоспитализованих лица  7038  6802  5919  ↓* 

Просечна дужина лечења (дани)  35,8  29,9  31,9  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  65,9  61,8  58,7  ↓* 

Болнички леталитет (%)  0,61  0,11  0,07  ↓* 
Број специјалистичких прегледа  180175  198200  191061  ↑ 
*статистичка значајност тренда 
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КБЦ "Др Драгиша Мишовић‐ Дедиње"

КБЦ "Звездара"

КЦС ‐ Клиника за психијатрију

Специјална болница з а болести зависности

Институт за ментално здравље

Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину

Војномедицинска академија

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"‐ Стационар Београд

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"‐ Падинска Скела

Број психијатријских постеља, 2019.

Капацитети психијатријских одељења у београдским болницама су 883 постеље и 562 
места у дневним болницама. 

Праћење савремених трендова у психијатрији, односно деинституционализација, а у 
складу са националним стратешким опредељењима у заштити менталног здравља, 
утицало је на смањење броја хоспитализованих психијатријских пацијената у последњих 
10 година и повећање броја пацијената лечених у дневној болници, без хоспитализације. 

Број психијатријских постеља, 2019. 

 

 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 

У 2019. години, у дневним болницама лечено је укупно 2.860 лица и остварено је 132.150 
дана/епизода лечења, са просечном дужином лечења од 46,2 дана/епизода. 

Подаци о раду психијатријских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  1047  903  883  ↓* 
Број хоспитализованих лица  7038  6802  5919  ↓* 

Просечна дужина лечења (дани)  35,8  29,9  31,9  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  65,9  61,8  58,7  ↓* 

Болнички леталитет (%)  0,61  0,11  0,07  ↓* 
Број специјалистичких прегледа  180175  198200  191061  ↑ 
*статистичка значајност тренда 
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Војномедицинска академија

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"‐ Стационар Београд

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"‐ Падинска Скела

Капацитети психијатријских одељења у београдским болницама су 883 постеље и 562 
места у дневним болницама. 

Праћење савремених трендова у психијатрији, односно деинституционализација, а у 
складу са националним стратешким опредељењима у заштити менталног здравља, 
утицало је на смањење броја хоспитализованих психијатријских пацијената у последњих 
10 година и повећање броја пацијената лечених у дневној болници, без хоспитализације. 

Број психијатријских постеља, 2019. 

 

 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 

У 2019. години, у дневним болницама лечено је укупно 2.860 лица и остварено је 132.150 
дана/епизода лечења, са просечном дужином лечења од 46,2 дана/епизода. 

Подаци о раду психијатријских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  1047  903  883  ↓* 
Број хоспитализованих лица  7038  6802  5919  ↓* 

Просечна дужина лечења (дани)  35,8  29,9  31,9  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  65,9  61,8  58,7  ↓* 

Болнички леталитет (%)  0,61  0,11  0,07  ↓* 
Број специјалистичких прегледа  180175  198200  191061  ↑ 
*статистичка значајност тренда 
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Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"‐ Падинска Скела
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Дерматовенерологија

У области дерматовенерологије прегледи пацијената се обављају у 6 
болница:  
	Клиничком центру Србије 
	Војномедицинској академији
	КБЦ „Звездара“ 
	КБЦ „Земун“ 
	КБЦ „Бежанијска коса“ и 
	Специјалној болници за интерне болести Младеновац 

Стационарно лечење је организовано у Клиници за дерматовенерологију 
КЦС са 105 постеља и ВМА са 7 постеља, док је дневна болница капацитета 10 
постеља/места организована у КБЦ „Звездара“ и у ВМА (2 постеље/места).

Најчешћи узроци  
хоспитализације, 2019

Подаци о раду дерматовенеролошких одељења

50,8%

49,2%

Структура болнички лечених пацијената, 2019.
Број прегледа по лекару специјалисти 

дерматовенерологије, 2010. и 2019.

Број хоспитализованих лица по лекару специјалисти 
дерматовенерологије у КЦС и ВМА, 2010. и 2019.

По полу

Заступљеност 
становника Београда на 
дерматовенеролошким 

одељењима (%)

Специфичне стопе 
хоспитализације 

становника Београда 
(на 1.000), 2019.

Остали            Становници
Београда

По старости

0-19

21,8%

56,8%

24,4%

20-64 65+

0,98

0,84

1,41

мушкарци

жене

старији од 65 
година

50,1% 49,9%

Заступљеност становника Београда на дерматовенеролошким одељењима (%) 

 

 
Најчешћи узроци хоспитализације, 2019. 

 
 

 

Специфичне стопе хоспитализације на 1000 становника Београда 

Мушкарци  0,98 
Жене  0,84 
Старији од 65 година  1,41 

49.950.1

Београд Остали

29.7

9.7

9.3
3.73.6

44

L40 Псоријаза

L10 Пемфигус

L63 Кружно опадање косе

L94 Други локализовани поремећаји везивног ткива

L12 Пемфигоид

Остале болести

У области дерматовенерологије прегледи пацијената се обављају у 6 болница:  
Клиничком центру Србије  
Војномедицинској академији 
КБЦ „Звездара“  
КБЦ „Земун“  
КБЦ „Бежанијска коса“ и  
Специјалној болници за интерне болести Младеновац  

 
Стационарно лечење је организовано у Клиници за дерматовенерологију КЦС са 105 
постеља и ВМА са 7 постеља, док је дневна болница капацитета 10 постеља/места 
организована у КБЦ „Звездара“ и у ВМА (2 постеље/места). 

Подаци о раду дерматовенеролошких одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  116  112  112  ↓* 
Број хоспитализованих лица  2619  2590  3302  ↑* 

Просечна дужина лечења (дани)  13,4  12,7  9,7  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  82,8  80,5  78,5  ↓* 

Болнички леталитет (%)**  0,0  0,13  0,07  ↑ 
Број специјалистичких прегледа  109467  94952  89668  ↓* 

Број лекара специјалиста  44  43  38  ↓* 
*статистичка значајност тренда 
**болнички леталитет односи се на КЦС, јер ГЗЗЈЗ Београд не располаже подацима о  
броју умрлих пацијената у ВМА 
 
Структура болнички лечених пацијената, 2019. 

По полу: 50,8% мушки пол и 49,2% женски пол 

По старости: 

 
 

 

 

 

21,8%

53,8%

24,4%

0‐29 30‐64 65+

старосна доб

У области дерматовенерологије прегледи пацијената се обављају у 6 болница:  
Клиничком центру Србије  
Војномедицинској академији 
КБЦ „Звездара“  
КБЦ „Земун“  
КБЦ „Бежанијска коса“ и  
Специјалној болници за интерне болести Младеновац  

 
Стационарно лечење је организовано у Клиници за дерматовенерологију КЦС са 105 
постеља и ВМА са 7 постеља, док је дневна болница капацитета 10 постеља/места 
организована у КБЦ „Звездара“ и у ВМА (2 постеље/места). 

Подаци о раду дерматовенеролошких одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  116  112  112  ↓* 
Број хоспитализованих лица  2619  2590  3302  ↑* 

Просечна дужина лечења (дани)  13,4  12,7  9,7  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  82,8  80,5  78,5  ↓* 

Болнички леталитет (%)**  0,0  0,13  0,07  ↑ 
Број специјалистичких прегледа  109467  94952  89668  ↓* 

Број лекара специјалиста  44  43  38  ↓* 
*статистичка значајност тренда 
**болнички леталитет односи се на КЦС, јер ГЗЗЈЗ Београд не располаже подацима о  
броју умрлих пацијената у ВМА 
 
Структура болнички лечених пацијената, 2019. 

По полу: 50,8% мушки пол и 49,2% женски пол 

По старости: 

 
 

 

 

 

21,8%

53,8%

24,4%

0‐29 30‐64 65+

старосна доб

6,8% 

40,3% 

60,8% 

72,2% 

23,4% 

34,7% 

48,7% 

16,5% 

 
Број прегледа по лекару специјалисти дерматовенерологије, 2010. и 2019. 
 

 
 
 
Број хоспитализованих лица по лекару специјалисти дерматовенерологије, 2010. и 2019. 
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Број прегледа по лекару специјалисти дерматовенерологије, 2010. и 2019. 
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L12  Пемфигоид
Остале болести



87

БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Инфективне болести

Број постеља за инфективне болести, 2019.

Лечење оболелих од инфективних болести, као и особа сумњивих на инфекцију обавља се у Клиници за инфективне 
и тропске болести Клиничког центра Србије и у Војномедицинској академији. Клиника  у КЦС је отворена 24 сата 
сваког дана током године

У просеку је годишње прегледано око 61000 
пацијената, а хоспитализовано око 3100 
пацијената (око 2700 у КЦС и око 400 у ВМА).

174

6

17

постеље у стационару
154 постеље у КЦС
20 постеља у ВМА

места у дневној болници (КЦС)

постеља се користи за 
интензивну негу (КЦС)

Подаци о раду одељења за инфективне болести,  
2010. и 2019. година

2010 2019

Број лекара 
специјалиста

Дужина болничког 
лечења (дани)

Болнички 
леталитет (%)

Заузетост
постеља (%)

Број прегледа

Број болнички 
лечених пацијената

30

12,6

3,7

62,7

63.619

3.221

24

13,2

7,4

63

61.353

3.030

20%

5,9%

113%

0,3%

4,8%

0,5%

Хоспитализовани болесници према полу и 
старости у 2019. години

52%

48%

Структура болнички лечених пацијената, 2019.

По полу

Заступљеност становника 
Београда на инфектолошким 

одељењима (%)

Специфичне стопе 
хоспитализације становника 

Београда (на 1.000)

Остали            Становници  
Београда

По старости

0-19

3%

61,9%

35,1%

20-64 65+

1,11

0,98

2,05

мушкарци

жене

старији од 65 
година

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ СМРТИ, 2019.

Ј10 грип, изазван другим идентификованим 
вирусом грипа   
A41 друге сепсе – тровања 
A04 остале бактеријске цревне инфекције
К74 фиброза и цироза јетре

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ 
 
Лечење  оболелих  од  инфективних  болести,  као  и  особа  сумњивих  на  инфекцију  обавља  се  у 
Клиници  за  инфективне  и  тропске  болести  Клиничког  центра  Србије  и  у  Војномедицинској 
академији. Клиника  у КЦС је отворена 24 сата сваког дана током године.  

 
 

 
Хоспитализовани болесници према полу и старости  
у 2019. gодини 

 
 
Структура болнички лечених пацијената, 2019. 

          ПО ПОЛУ :Мушкарци 52%   Жене 48%  
ПО СТАРОСТИ: 0‐19 3%; 20‐64 61,9%; 65+ 35,1% (ставити графикон) 

Заступљеност становника Београда на инфектолошким одељењима: Становници Београда 75,4%; остали 
24,6% (ставити графикон) 
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Подаци о раду одељења за инфективне 
болести, 2010. и 2019. година: 
 број лекара специјалиста je смањен за 

20% (са 30 (2010) на 24 (2019)) 
 број болнички лечених пацијената је 

3.221 (2010) и 3.030 (2019) (пад за 5,9%) 
 дужина болничког лечења (дани) је 12,6 

(2010) и 13,2 (2019) дана (повећана за 
4,8%) 

 заузетост постеља (са 62,7% на 63%, 
повећање 0,5%) 

 болнички леталитет (%) je 3,7% (2010) на 
7,4% (2019) (повећање за 113%) 

 број специјалистичких прегледа je пао са 
63.619(2010) на 61.353(209) (0,3%) 
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6 места у дневној болници (КЦС) 
 

17  постеља  се  користи  за 
интензивну (КЦС) 
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(2010) и 13,2 (2019) дана (повећана за 
4,8%) 

 заузетост постеља (са 62,7% на 63%, 
повећање 0,5%) 

 болнички леталитет (%) je 3,7% (2010) на 
7,4% (2019) (повећање за 113%) 

 број специјалистичких прегледа je пао са 
63.619(2010) на 61.353(209) (0,3%) 

Број  постеља  за  инфективне 
болести, 2019. година 
 
174 постеље у стационару  
  154 постеље у КЦС 

20 постеља у ВМА 
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Error! No text of specified style in document. 
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Специфичне стопе хоспитализације становника Београда (на 1.000) : 1,11 мушкарци; 0,98 Жене, 2,05
  старији од 65 година 
 
Најчешћи узроци хоспитализације, 2019.  (%)    
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Најчешћи узроци смрти, 2019. 
Ј10 грип, изазван другим 
идентификованим вирусом грипа    
A41 друге сепсе – тровања  
A04 остале бактеријске цревне 
инфекције 
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Хронично запаљење јетре
узроковано вирусима

Остале бактеријске цревне инфекције

Фиброза и цироза јетре

Други поремећаји мокраћних путева

Остале сепсе

Грип изазван другим 
идентификованим вирусом грипа

Остало
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Професионалне болести
Дијагностика и болничко лечење у области професионалних болести и болести у вези са радом су организовани у 
Институту за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, где се годишње лечи између 900 и 1.000 пацијената. 
У последњих 10 година, број хоспитализованих пацијената се смањује, посебно пацијената из унутрашњости 
Србије, због затварања великих предузећа у претходном периоду, као и унапређења мера заштите на раду.

 I10  Повишени крвни притисак  
  непознатог порекла
 M51 Друге болести међупршљенског  
  дискуса
 F32 и F33 депресија 
 Ј45 астма 
 Е11 шећерна болест 

3.437
Превентивних прегледа запослених 

који раде на радном месту са повећаним 
ризиком су обавили лекари специјалисти 
медицине рада Института у 2019. години

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019. СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019.

Подаци о раду одељења за професионалне болести у Београду

Мере извршења лекара специјалиста медицине рада
 у Институту за медицину рада Србије у 2010 и 2019. години

Број утврђених и верификованих професионалних 
болести у Србији

лечених су у групи од 50 до 64 године, што је 
и очекивано, с обзиром да се професионалне 
болести јављају код радно активних 
становника са више година радног стажа

Сваки седми 
хоспитализовани  пацијент 

није био из Београда у 
2019, а сваки други у 2008. 

години.

51%49%

ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ 
 
Дијагностика и болничко лечење у области професионалних болести и болести у вези са радом су 
организовани у Институту за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, где се годишње 
лечи између 900 и 1.000 пацијената. У последњих 10 година, број хоспитализованих пацијената се 
смањује, посебно пацијената из унутрашњости Србије, због затварања великих предузећа у 
претходном периоду, као и унапређења мера заштите на раду. 
 
НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.  
I10    повишени крвни притисак непознатог порекла  
М51    друге болести међупршљенског дискуса  
F32 и F33 депресија  
Ј45     астма  
Е11     шећерна болест  
 
Број утврђених и верификованих професионалних болести  

 у Србији, 2012-2019. године  

     

  
 

 
Подаци о раду одељења за професионалне болести у Београду 

Обележје 2010 2014 2019 Индекс 
2019/2010 

Број постеља 40 40 40 100 
Број хоспитализованих лица 1460 987 915 63 

Просечна дужина лечења (дани) 8,4 8,9 6,9 82 
Просечна заузетост постеља (%) 84 60 43 51* 
Број специјалистичких прегледа 19741 14576 11207 57* 

Број лекара специјалиста медицине 
рада 19 18 11 58* 

*статистичка значајност тренда 
Мере извршења лекара специјалиста медицине рада 
 у Институту за медицину рада Србије у 2010 и 2019. години 
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СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ 
ПАЦИЈЕНАТА, 2019. 
2/3 лечених су у групи од 50 до 64 
године, што је и очекивано, с обзиром 
да се професионалне болести јављају 
код радно активних становника са више 
година радног стажа. 
 
51% су мушкарци  49% су жене 

Сваки седми 
хоспитализовани  пацијент 
није био из Београда у 
2019, а сваки други у 2008. 
години. 

54 
хоспитализована лица по 
медицинској сестри је било у 
2019. години 

70 
хоспитализованих лица по 
медицинској сестри је било у 
2010. години 
 

3437 
Превентивних прегледа 
запослених  
који раде на радном месту са 
повећаним ризиком 
су обавили лекари специјалисти 
медицине рада Института у 
2019. години 

Commented [PN1]: Ова страна се разликује у односу на 2017. 
годину 

Commented [PN2]: Ако се овај графикон не види добро, 
уместо њега ставити графикон са следеће стране 
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ПАЦИЈЕНАТА, 2019. 
2/3 лечених су у групи од 50 до 64 
године, што је и очекивано, с обзиром 
да се професионалне болести јављају 
код радно активних становника са више 
година радног стажа. 
 
51% су мушкарци  49% су жене 

Сваки седми 
хоспитализовани  пацијент 
није био из Београда у 
2019, а сваки други у 2008. 
години. 

54 
хоспитализована лица по 
медицинској сестри је било у 
2019. години 

70 
хоспитализованих лица по 
медицинској сестри је било у 
2010. години 
 

3437 
Превентивних прегледа 
запослених  
који раде на радном месту са 
повећаним ризиком 
су обавили лекари специјалисти 
медицине рада Института у 
2019. години 

Commented [PN1]: Ова страна се разликује у односу на 2017. 
годину 

Commented [PN2]: Ако се овај графикон не види добро, 
уместо њега ставити графикон са следеће стране 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ 
 
Дијагностика и болничко лечење у области професионалних болести и болести у вези са радом су 
организовани у Институту за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, где се годишње 
лечи између 900 и 1.000 пацијената. У последњих 10 година, број хоспитализованих пацијената се 
смањује, посебно пацијената из унутрашњости Србије, због затварања великих предузећа у 
претходном периоду, као и унапређења мера заштите на раду. 
 
НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.  
I10    повишени крвни притисак непознатог порекла  
М51    друге болести међупршљенског дискуса  
F32 и F33 депресија  
Ј45     астма  
Е11     шећерна болест  
 
Број утврђених и верификованих професионалних болести  

 у Србији, 2012-2019. године  

     

  
 

 
Подаци о раду одељења за професионалне болести у Београду 

Обележје 2010 2014 2019 Индекс 
2019/2010 

Број постеља 40 40 40 100 
Број хоспитализованих лица 1460 987 915 63 

Просечна дужина лечења (дани) 8,4 8,9 6,9 82 
Просечна заузетост постеља (%) 84 60 43 51* 
Број специјалистичких прегледа 19741 14576 11207 57* 

Број лекара специјалиста медицине 
рада 19 18 11 58* 

*статистичка значајност тренда 
Мере извршења лекара специјалиста медицине рада 
 у Институту за медицину рада Србије у 2010 и 2019. години 
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Педијатрија

Подаци о раду педијатријских одељења, 2010. и 2019. година

Број прегледа и број хоспитализованих 
педијатријских пацијената у Београду, 2010-2019.*

У 7 болница у Београду организована су педијатријска одељења 
са капацитетом од 674 постељe, без неонатолошких одељења у 
породилиштима.
На неонатолошким одељењима у породилиштима, здравствено 
стање 1.109 новорођенчади је захтевало хоспитализацију.

Најчешћи узроци хоспитализације 2019. годинe 
E86 Смањење количине воде и запремине крви
R50 Грозница непознатог порекла
P07 Превремени порођај са последицама по новорођенче
A09 Пролив и желудачно -цревно запаљење,вероватно   
  заразног порекла
J18  Запаљење плућа, микроорганизам неозначен

Структура по узрасту и полу хоспитализованих пацијената, 2019. 
 Међу хоспитализованим лицима највише је оних узраста   
 1-6 година (36,3%) и 7-14 година (26,5%) Око 2% пацијената је  
 старије од 19 година. 
 На педијатријским одељењима лечено је више дечака (54%)  
 него девојчица (46%). 
Стопа хоспитализације, 2019. година 
       Стопа хоспитализације девојчица износила је 34,1/1.000    
       становница Београда млађих од 19 година и нижа је од стопе  
       хоспитализације дечака која је износила 38,3/1.000.

2010 2019

Број лекара 
специјалиста

Дужина болничког 
лечења (дани)

Болнички 
леталитет (%)

Заузетост
постеља (%)

Број болничких 
постеља

208

5,6

0,73

75,6

641

231

6,5

0,59

56,4

674

19,2%

25,4%

5,1%

16%

11%

пацијената који су се током 2019. године 
лечили на педијатријским одељењима 

нису београдски осигураници

530
деце сваког дана прегледају педијатри у 

болницама

У Институту за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије и Универзитетској дечјој 
клиници оптерећење педијатара 
мање је од прописаног у 
погледу броја хоспитализованих 
лица, а веће у погледу броја 
прегледа. Међу три КБЦ-а, по 
мерама извршења које се веће 
од прописаних у оквиру оба 
сегмента делатности истичу се 
педијатри у КБЦ „Звездара“ 

Просечан број прегледа по педијатру већи је од 
прописаног у свим установама, а по највећем 
оптерећењу у овом сегменту делатности истичу се 
педијатри у Универзитетској дечјој клиници, КБЦ „Др 
Драгиша Мишовић- Дедиње“ и КБЦ „Звездара“

Број педијатријских постеља, 2019.
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На неонатолошким одељењима у породилиштима, здравствено стање 1.109 
новорођенчади је захтевало хоспитализацију. 
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75% хоспитализованих педијатријских 
пацијената у 2019. години лечено је 
у Институту за мајку и дете Србије и 
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530 деце сваког дана прегледају педијатри у болницама 
 
Број прегледа и број хоспитализованих педијатријских пацијената у Београду, 2010-
2019.* 

 
* у КБЦ „Земун“ у 2019. години, због грађевинских радова, није било стационарно лечених 
 педијатријских пацијената 
**статистичка значајност опадајућег тренда 
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Општа хирургија
Лечење пацијената из области опште хирургије се обавља у 8 београдских болница (укупно 920 постеља).

 ОПШТА ХИРУРГИЈА 
 
Лечење пацијената из области опште хирургије се обаваља у 8 београдских болница (укупно 920 постеља). 

 

 
Сваки девети болнички лечени пацијент је био 
хоспитализован на одељењима опште-хирургије 

.  

Подаци о раду одељења опште хирургије 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 890 909 920 ↑* 
Број хоспитализованих лица 29.462 33.319 34.658 ↑* 

Просечна дужина лечења (дани) 7,4 6,9 6,9 ↓ 
Просечна заузетост постеља (%) 67 72 71 ↑* 

Број оперисаних лица 26.997 28.896 32.825 ↑ 
Болнички леталитет (%) 4,2 4,6 3,8 ↓* 

Број специјалистичких прегледа 329.879 306.049 322.672 ↓ 
Број лекара специјалиста 233 227 219 ↓* 

*статистичка значајност тренда 
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К80 – Камен у жучној кеси  
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К56 -Паралитички завезано 
црево и зачепљење црева, без 
киле 
C25 –Злоћудни тумор 
панкреаса 
К26 -Гризлица 
дванаестопалачног црева 

У КЦС у 2019. години  

38% хоспитализованих свих 
хируршких пацијената  

24% операција 

27% специјалистичких 
прегледа 

Заступљеност становника 
Београда (%) 

 

Стопа хоспитализације на 
1.000 становника Београда  
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11    МУШКАРЦИ 
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19% оперисаних лица оперисано је у дневној болници у 2019. години 
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 ОПШТА ХИРУРГИЈА 
 
Лечење пацијената из области опште хирургије се обаваља у 8 београдских болница (укупно 920 постеља). 

 

 
Сваки девети болнички лечени пацијент је био 
хоспитализован на одељењима опште-хирургије 

.  

Подаци о раду одељења опште хирургије 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 890 909 920 ↑* 
Број хоспитализованих лица 29.462 33.319 34.658 ↑* 

Просечна дужина лечења (дани) 7,4 6,9 6,9 ↓ 
Просечна заузетост постеља (%) 67 72 71 ↑* 

Број оперисаних лица 26.997 28.896 32.825 ↑ 
Болнички леталитет (%) 4,2 4,6 3,8 ↓* 

Број специјалистичких прегледа 329.879 306.049 322.672 ↓ 
Број лекара специјалиста 233 227 219 ↓* 

*статистичка значајност тренда 
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K56 паралитички завезано 
 црево и зачепљење 
 црева, без киле 
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Ортопедија са трауматологијом

Стационарна ортопедска одељења постоје у следећим 
установама:
  Институту за ортопедско-хируршке болести 
      Бањица“- 520 постеља;
 Клиничком центру Србије- 235;
 КБЦ „Земун“- 51;
 КБЦ „Бежанијска коса“- 27;
 КБЦ „Звездара“- 25;
 ВМА - 35;
 Универзитетској дечјој клиници*;
 Институту за зз мајке и детета Србије*.    

однос лекара специјалиста и 
медицинских сестара општег 

смера у 2019. години

Прописано годишње оптерећење 
специјалиста ортопедије са 
трауматологијом: 130-170 
хоспитализованих пацијената и 
2100 амбулантних прегледа. 

Број пацијената 
на листи чекања 4.116

2.073

392

8.329

1.166

680

Број пацијената 
са листе којима је 
урађена операција

Просечна 
дужина чекања
(дани)

хоспитално лечених 
пацијената у 2019. години су 

становници Београда

Међу 10 најчешћих 
узрока хоспитализације у 

2019. години:
46% преломи и 

37% дегенеративна 
обољења зглоба 

кука и зглоба колена.

Подаци о раду одељења ортопедије са трауматологијом

Просечно оптерећење специјалиста 
ортопедије са трауматологијом, 2019. 

1:4,4

ОРТОПЕДИЈА СА ТРАУМАТОЛОГИЈОМ 
 

Стационарна ортопедска одељења постоје       
у следећим установама:  
 Институту за ортопедско‐хируршке болести „Бањица“‐ 520 постеља; 
 Клиничком центру Србије‐ 235; 
 КБЦ „Земун“‐ 51; 
 КБЦ „Бежанијска коса“‐ 27; 
 КБЦ „Звездара“‐ 25; 
 ВМА ‐ 35; 
 Универзитетској дечјој клиници*; 
 Институту за зз мајке и детета Србије*.       
 
 

 хоспитално лечених пацијената у 2019. години су становници Београда.  
 
 
однос лекара специјалиста и медицинских сестара општег смера у 2019. години  1:4,4 
 

                 
Подаци о раду одељења ортопедије са трауматологијом 

Обележје  2010  2014  2019  Индекс 
2019/2010 

Број постеља  891  896  893  100 
Број хоспитализованих лица  16.892  16.780  17.409  103* 

Просечна дужина лечења (дани)  12,6  11,3  9,8  78 
Просечна заузетост постеља (%)  65  58  52  80 
Број оперисаних пацијената  12.417  12.635  14.960  121* 
Болнички леталитет (%)  1,19  0,88  0,95  80* 

Број специјалистичких прегледа  218.450  230.068  247.464  113* 
Број специјалиста  140  128  125  89* 

 
Подаци за УДК и Институт за зз мајке и детета Србије приказани у оквиру дечје хирургије. 
*статистичка значајност тренда 

 
Међу 10 најчешћих узрока хоспитализације у 2019. години: 
46% преломи и 37% дегенеративна обољења зглоба кука и зглоба колена. 
 
 

Стопа хоспитализације становника Београда на ортопедским одељењима, 2019. године 
5,1/1000 становника. 

Узрасно специфичне стопе                                                      Стопе специфичне у односу на пол 
(на 1000 становника)                                                            (на 1000 становника)      
                                                                                                                           4,8 (М)            5,4 (Ж) 
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ОРТОПЕДИЈА СА ТРАУМАТОЛОГИЈОМ 
 

Стационарна ортопедска одељења постоје       
у следећим установама:  
 Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“- 520 постеља; 
 Клиничком центру Србије- 235; 
 КБЦ „Земун“- 51; 
 КБЦ „Бежанијска коса“- 27; 
 КБЦ „Звездара“- 25; 
 ВМА - 35; 
 Универзитетској дечјој клиници*; 
 Институту за зз мајке и детета Србије*.       

 
 

 хоспитално лечених пацијената у 2019. години су становници Београда.  
 
 
однос лекара специјалиста и медицинских сестара општег смера у 2019. години  1:4,4 
 

                 
Подаци о раду одељења ортопедије са трауматологијом 

Обележје 2010 2014 2019 Индекс 
2019/2010 

Број постеља 891 896 893 100 
Број хоспитализованих лица 16.892 16.780 17.409 103* 

Просечна дужина лечења (дани) 12,6 11,3 9,8 78 
Просечна заузетост постеља (%) 65 58 52 80 
Број оперисаних пацијената 12.417 12.635 14.960 121* 
Болнички леталитет (%) 1,19 0,88 095 80* 

Број специјалистичких прегледа 218.450 230.068 247.464 113* 
Број специјалиста 140 128 125 89* 

Подаци за УДК и Институт за зз мајке и детета Србије приказани у оквиру дечје хирургије. 
*статистичка значајност тренда 
 
Међу 10 најчешћих узрока хоспитализације у 2019. години: 
46% преломи и 37% дегенеративна обољења зглоба кука и зглоба колена. 
 
 

Стопа хоспитализације становника Београда на ортопедским одељењима, 2019. године 
5,1/1000 становника. 

Узрасно специфичне стопе                                                    Стопе специфичне у односу на пол 
(на 1000 становника)                                                          (на 1000 становника)     
                                                                                                                           4,8 (М)            5,4 (Ж) 
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Узрасно специфичне стопе 
(на 1.000 становника)

5,44,8

Стопа хоспитализације становника Београда 
на ортопедским одељењима, 2019. година

5,1/1.000 становника

Стопе специфичне у односу 
на пол (на 1.000 становника)  

Просечно оптерећење специјалиста ортопедије са трауматологијом, 2019. 

  

Прописано годишње оптерећење специјалиста ортопедије са трауматологијом: 130-170 хоспитализованих 
пацијената и 2100 амбулантних прегледа.  

Листе чекања за уградњу ендопротезе кука и колена, 2019. 

Обележје Кук Колено 
Број пацијената на листи 
чекања 

4116 8329 

Број пацијената са листе 
којима је урађена операција 

2073 1166 

Просечна дужина чекања 
(дани) 

392 680 
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Прописано годишње оптерећење специјалиста ортопедије са трауматологијом: 130-170 хоспитализованих 
пацијената и 2100 амбулантних прегледа.  

Листе чекања за уградњу ендопротезе кука и колена, 2019. 

Обележје Кук Колено 
Број пацијената на листи 
чекања 

4116 8329 

Број пацијената са листе 
којима је урађена операција 

2073 1166 

Просечна дужина чекања 
(дани) 

392 680 
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Листе чекања за уградњу ендопротеза кука и колена, 2019.

*Подаци за УДК и Институт за зз мајке и детета Србије приказани у оквиру дечје хирургије

*статистичка значајност тренда
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

 УРОЛОГИЈА 
 
Лечење уролошких пацијената се обавља у:   

 Клиничком центру Србије (Клиника за урологију)-  
141 постеља;  

 КБЦ „Бежанијска коса“ - 25 постеља; 
 КБЦ „Звездара“  - 45 постеља; 
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – 37 постеља  
 КБЦ „Земун“ - 30 постеља 
 Војномедицинској академији – 36 постеља 
 Универзитетској дечјој клиници** 
 Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије** 

 
   Подаци о раду уролошких одељења 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 304 314 314 ↑* 
Број хоспитализованих лица 14.307 11.618 11.041 ↓* 

Просечна дужина лечења (дани) 7,4 8,1 7,0 ↓* 
Просечна заузетост постеља (%) 83 72 58 ↓* 

Број операција 9.201 13.224 11.503 ↑ 
Болнички леталитет (%) 0,86 0,64 0,90 ↑ 

Број специјалистичких прегледа 133.333 144.096 129.798 ↓ 
Број лекара специјалиста 68 70 64 ↓* 

**Подаци за УДК и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
приказани су у оквиру дечје хирургије. 
**статистичка значајност тренда 

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019 
2/5 старији од 65 1 од 10 млађи од 7 година 

   26% -жене       74% мушкарци 
 
Мере извршења лекара специјалиста урологије, 
2019.  

 

 
 

Најчешћи узроци хоспитализације, 2019.  

 
 
 

10.418 
уролошких пацијената је оперисано у 2019. години 

 
8.653 

уролошка пацијента су лечена  
у дневној болници у 2019. години 

 

СТОПА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ  
СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019. 

4,4/1000 становника 
2,1/1000 жена 
7,0/1000 мушкараца 
10,7/1000 старијих од 65 година 
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Остало

236 медицинских сестара/техничара је пружало 
здравствену заштиту на уролошким одељењима у 2019. 
години 

36 пацијената је просечно хоспитализовано по 
једној медицинској сестри/техничару  у 2019. години 

Прописано годишње оптерећење специјалиста 
урологије: 

210-250 хоспитализованих пацијената и 1680 
прегледа 

 УРОЛОГИЈА 
 
Лечење уролошких пацијената се обавља у:   

 Клиничком центру Србије (Клиника за урологију)-  
141 постеља;  

 КБЦ „Бежанијска коса“ - 25 постеља; 
 КБЦ „Звездара“  - 45 постеља; 
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – 37 постеља  
 КБЦ „Земун“ - 30 постеља 
 Војномедицинској академији – 36 постеља 
 Универзитетској дечјој клиници** 
 Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије** 

 
   Подаци о раду уролошких одељења 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 304 314 314 ↑* 
Број хоспитализованих лица 14.307 11.618 11.041 ↓* 

Просечна дужина лечења (дани) 7,4 8,1 7,0 ↓* 
Просечна заузетост постеља (%) 83 72 58 ↓* 

Број операција 9.201 13.224 11.503 ↑ 
Болнички леталитет (%) 0,86 0,64 0,90 ↑ 

Број специјалистичких прегледа 133.333 144.096 129.798 ↓ 
Број лекара специјалиста 68 70 64 ↓* 

**Подаци за УДК и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
приказани су у оквиру дечје хирургије. 
**статистичка значајност тренда 

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019 
2/5 старији од 65 1 од 10 млађи од 7 година 

   26% -жене       74% мушкарци 
 
Мере извршења лекара специјалиста урологије, 
2019.  

 

 
 

Најчешћи узроци хоспитализације, 2019.  

 
 
 

10.418 
уролошких пацијената је оперисано у 2019. години 

 
8.653 

уролошка пацијента су лечена  
у дневној болници у 2019. години 

 

СТОПА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ  
СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019. 

4,4/1000 становника 
2,1/1000 жена 
7,0/1000 мушкараца 
10,7/1000 старијих од 65 година 
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Z51 Друга медицинска нега 
(хемотерапија)
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C64 Злоћудни тумор бубрега, 
изузев карлице бубрега

Остало

236 медицинских сестара/техничара је пружало 
здравствену заштиту на уролошким одељењима у 2019. 
години 

36 пацијената је просечно хоспитализовано по 
једној медицинској сестри/техничару  у 2019. години 

Прописано годишње оптерећење специјалиста 
урологије: 

210-250 хоспитализованих пацијената и 1680 
прегледа 

 УРОЛОГИЈА 
 
Лечење уролошких пацијената се обавља у:   

 Клиничком центру Србије (Клиника за урологију)-  
141 постеља;  

 КБЦ „Бежанијска коса“ - 25 постеља; 
 КБЦ „Звездара“  - 45 постеља; 
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – 37 постеља  
 КБЦ „Земун“ - 30 постеља 
 Војномедицинској академији – 36 постеља 
 Универзитетској дечјој клиници** 
 Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије** 

 
   Подаци о раду уролошких одељења 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 304 314 314 ↑* 
Број хоспитализованих лица 14.307 11.618 11.041 ↓* 

Просечна дужина лечења (дани) 7,4 8,1 7,0 ↓* 
Просечна заузетост постеља (%) 83 72 58 ↓* 

Број операција 9.201 13.224 11.503 ↑ 
Болнички леталитет (%) 0,86 0,64 0,90 ↑ 

Број специјалистичких прегледа 133.333 144.096 129.798 ↓ 
Број лекара специјалиста 68 70 64 ↓* 

**Подаци за УДК и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
приказани су у оквиру дечје хирургије. 
**статистичка значајност тренда 

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019 
2/5 старији од 65 1 од 10 млађи од 7 година 

   26% -жене       74% мушкарци 
 
Мере извршења лекара специјалиста урологије, 
2019.  

 

 
 

Најчешћи узроци хоспитализације, 2019.  

 
 
 

10.418 
уролошких пацијената је оперисано у 2019. години 

 
8.653 

уролошка пацијента су лечена  
у дневној болници у 2019. години 
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СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019. 
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Остало

236 медицинских сестара/техничара је пружало 
здравствену заштиту на уролошким одељењима у 2019. 
години 

36 пацијената је просечно хоспитализовано по 
једној медицинској сестри/техничару  у 2019. години 

Прописано годишње оптерећење специјалиста 
урологије: 

210-250 хоспитализованих пацијената и 1680 
прегледа 

Урологија
Лечење уролошких пацијената се обавља у: 
	Клиничком центру Србије (Клиника за урологију)- 141 постеља; 
	КБЦ „Бежанијска коса“ - 25 постеља;
	КБЦ „Звездара“  - 45 постеља;
	КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“ – 37 постеља; 
	КБЦ „Земун“ - 30 постеља;
	ВМА - 30 постеља;
 Универзитетској дечјој клиници*;
 Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије*.

Најчешћи узроци хоспитализације, 2019. година (%)

Подаци о раду уролошких одељења

Остварене мере извршења лекара специјалиста урологије, 2019. 

*Подаци за УДК и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије приказани су у оквиру дечје хирургије

10.418
уролошких пацијената је 
оперисано у 2019. години

уролошких пацијената је лечено у 
дневној болници у 2019. години

8.653ДНЕВНА

БОЛНИЦА

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019.
СТОПА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019.

старији од 65 
година млађи од 7 

година

1 од 10

74%26%

5 4,4/1.000
2,1/1.000
7,0/1.000

10,7/1.000

становника

жена

мушкараца

старијих од 65 година

Прописано годишње оптерећење специјалиста урологије:  
210-250 хоспитализованих пацијената и 1.680 прегледа.

медицинских сестара/
техничара је пружало 

здравствену заштиту на 
уролошким одељењима у  

2019. години

пацијента просечно је 
хоспитализовано по једној 

медицинској сестри/техничару у 
2019. години

236

36

** статистичка значајност тренда

 УРОЛОГИЈА 
 
Лечење уролошких пацијената се обавља у:   

 Клиничком центру Србије (Клиника за урологију)-  
141 постеља;  

 КБЦ „Бежанијска коса“ - 25 постеља; 
 КБЦ „Звездара“  - 45 постеља; 
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – 37 постеља  
 КБЦ „Земун“ - 30 постеља 
 Војномедицинској академији – 36 постеља 
 Универзитетској дечјој клиници** 
 Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије** 

 
   Подаци о раду уролошких одељења 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 304 314 314 ↑* 
Број хоспитализованих лица 14.307 11.618 11.041 ↓* 

Просечна дужина лечења (дани) 7,4 8,1 7,0 ↓* 
Просечна заузетост постеља (%) 83 72 58 ↓* 

Број операција 9.201 13.224 11.503 ↑ 
Болнички леталитет (%) 0,86 0,64 0,90 ↑ 

Број специјалистичких прегледа 133.333 144.096 129.798 ↓ 
Број лекара специјалиста 68 70 64 ↓* 

**Подаци за УДК и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
приказани су у оквиру дечје хирургије. 
**статистичка значајност тренда 

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019 
2/5 старији од 65 1 од 10 млађи од 7 година 

   26% -жене       74% мушкарци 
 
Мере извршења лекара специјалиста урологије, 
2019.  

 

 
 

Најчешћи узроци хоспитализације, 2019.  
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Остало

236 медицинских сестара/техничара је пружало 
здравствену заштиту на уролошким одељењима у 2019. 
години 

36 пацијената је просечно хоспитализовано по 
једној медицинској сестри/техничару  у 2019. години 

Прописано годишње оптерећење специјалиста 
урологије: 

210-250 хоспитализованих пацијената и 1680 
прегледа 

**
**
**
**

**

 УРОЛОГИЈА 
 
Лечење уролошких пацијената се обавља у:   

 Клиничком центру Србије (Клиника за урологију)-  
141 постеља;  

 КБЦ „Бежанијска коса“ - 25 постеља; 
 КБЦ „Звездара“  - 45 постеља; 
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ – 37 постеља  
 КБЦ „Земун“ - 30 постеља 
 Војномедицинској академији – 36 постеља 
 Универзитетској дечјој клиници** 
 Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије** 

 
   Подаци о раду уролошких одељења 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 304 314 314 ↑* 
Број хоспитализованих лица 14.307 11.618 11.041 ↓* 

Просечна дужина лечења (дани) 7,4 8,1 7,0 ↓* 
Просечна заузетост постеља (%) 83 72 58 ↓* 

Број операција 9.201 13.224 11.503 ↑ 
Болнички леталитет (%) 0,86 0,64 0,90 ↑ 

Број специјалистичких прегледа 133.333 144.096 129.798 ↓ 
Број лекара специјалиста 68 70 64 ↓* 

**Подаци за УДК и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
приказани су у оквиру дечје хирургије. 
**статистичка значајност тренда 

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019 
2/5 старији од 65 1 од 10 млађи од 7 година 

   26% -жене       74% мушкарци 
 
Мере извршења лекара специјалиста урологије, 
2019.  

 

 
 

Најчешћи узроци хоспитализације, 2019.  

 
 
 

10.418 
уролошких пацијената је оперисано у 2019. години 

 
8.653 

уролошка пацијента су лечена  
у дневној болници у 2019. години 
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Остало

236 медицинских сестара/техничара је пружало 
здравствену заштиту на уролошким одељењима у 2019. 
години 

36 пацијената је просечно хоспитализовано по 
једној медицинској сестри/техничару  у 2019. години 

Прописано годишње оптерећење специјалиста 
урологије: 

210-250 хоспитализованих пацијената и 1680 
прегледа 

Драгиша Мишовић
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

медицинских сестара/
техничара је радило на 

неурохируршким одељењима 
у 2019. години

Неурохирургија

 

 

Лечење неурохируршких пацијената обавља се у у Клиничком центру Србије (Клиника за неурохирургију са 158 
постеља и Ургентни центар са 30 постеља), КБЦ „Земун“ (30 постеља), Војномедицинској академији (21) 
и Универзитетској дечјој клиници.

Подаци о капацитетима и раду одељења неурохирургије

Специфичне стопе хоспитализације становника  
Београда (на 1.000), 2019.

По узрасту По полу

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ЛИЦА, 2019.

млађи од 20 
година

1 од 6 52%

48%57% старији од 50 
година

постеља се користи за 
интензивну негу

постеља је у КЦС

неурохируршки преглед се 
обави сваког дана

специјалистичких прегледа се 
обави у УЦ

16%

79%

161

48%

НЕУРОХИРУРГИЈА 
 
Лечење неурохируршких пацијената обавља се у у Клиничком центру Србије (Клиника за неурохирургију 
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47% хоспитално 
лечених пацијената у 
2019. години су 
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5,9 мушкарци 
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НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ СМРТИ, 2019.

S06 Повреде унутар лобање
М51 Болести међупршљенског дискуса
C79   секундарни злоћудни тумор др.  
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C71   злоћудни тумор мозга
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I61 Крварење у мозгу
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165 8пацијената просечно 
је хоспитализованих 

по 1 медицинској сестри/
техничару у 2019. години

операционих сала се 
користи за неурохируршке 

операције
57

хоспитално лечених 
пацијената у 2019. години су 
били становници Београда47%

Подаци за неурохирургију УДК су приказани у оквиру одељења дечје хирургије 
*статистичка значајност тренда
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Офталмологија
ОФТАЛМОЛОГИЈА 
 
Број офталмолошких постеља, 2019 

 
. 

Број прегледа и број хоспитализованих лица на  
офталмолошким одељењима, 2010-2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Број пацијената на листи чекања за екстракцију катаракте  
у болницама у Београду, 2010-2019. год. 
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Београд Остали

Стационарна одељења за лечење офталмолошких 
пацијената у 4 болнице у Београду располажу са 
203 постеље и 19 места у дневној болници.  
 
У последњих 10 година  број пацијената је 
повећан за16%, а број операција (укључујући и 
дневне болнице) за 30%.  
 
135 медицинских сестара/техничара и 69 лекара 
специјалиста су радили на офталмолошким 
одељењима у 2019.години 
 
2/5 oд укупног броја оперисаних је оперисано у 
дневној болници  

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 
2019. 
Н25 Сива мрена 
Н26 Друга сива мрена 
Н33 Одлубљење мрежњаче 
Н40 Зелена мрена 
S05 Остало 

Структура болнички лечених 
пацијената, 2019. 
По полу 
50,3% мушкарци, 49,7% жене 
По старости 
сваки други - старији од 65 година 
сваки десети - млађи од 20 година 
 
Специфичне стопе хоспитализације 
становника Београда на 1000 
2,0 жене 
1,98 мушкарци 
6,5 старији од 65 година 

На операцију катаракте пацијенти 
 су чекали у просеку по 
281 дан у 2019. години 
370 дана у 2011. години 

Заступљеност становника Београда  
на офталмолошким одељењима 

ОФТАЛМОЛОГИЈА 
 
Број офталмолошких постеља, 2019 
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Број прегледа и број хоспитализованих лица на 
офталмолошким одељењима, 2010-2019.

Број пацијената на листи чекања за екстракцију 
катаракте у болницама у Београду, 2010-2019. год.

На операцију катаракте пацијенти 
су чекали у просеку по:

дан у 2019. години

дана у 2011. години

281
370

Стационарна одељења за лечење офталмолошких 
пацијената у 4 болнице у Београду располажу са 203 
постеље и 19 места у дневној болници. 
У последњих 10 година  број пацијената је повећан 
за16%, а број операција (укључујући и дневне болнице) 
за 30%. 

oд укупног броја оперисаних је 
оперисано у дневној болници

135 медицинских сестара/техничара 
и 69 лекара специјалиста су радили 

на офталмолошким одељењима у 
2019.години

Број офталмолошких постеља, 2019.

5
2ДНЕВНА

БОЛНИЦА

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

H25 Сива мрена
H26 Друга сива мрена
H33 Одлубљење мрежњаче
H40 Зелена мрена
S05 Повреде ока

50,3%

49,7%

Структура болнички лечених пацијената, 2019.

По полу

Заступљеност 
становника Београда 
на офталмолошким 

одељењима 

Специфичне стопе 
хоспитализације 

становника Београда 
(на 1.000)

Остали            

Становници  
Београда

По старости

1,98

2,0

6,5

мушкарци

жене

старији од 
65 година

56,8%43,2%

сваки десети- 
млађи од 20 година

сваки други-
старији од 65 година
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Оториноларингологија (ОРЛ) и максилофацијална хирургија (МФХ)

Стационарна ОРЛ и МФХ одељења постоје у оквиру пет 
установа из Плана мреже здравствених установа: 

 Клинички центар Србије (115 постеља); 
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић- Дедиње“ (39);
 КБЦ „Земун“ (35);
 КБЦ „Звездара“ (30);
 ВМА (34);
 Институт за зз мајке и детета Србије (25).

 10 специјалиста МФХ,
 45 постеља, 
 1.093 хоспитализована пацијента, 
 9 дана- просечна дужина лечења, 
 60%- просечна постељна заузетост,
 22.359 амбулантних прегледа. 

Прописано годишње оптерећење 
специјалиста ОРЛ:
250 до 290 хоспитализованих 
пацијената и 1.680 прегледа.

Најчешћи узроци 
хоспитализације у 2019. години

J35 Хроничне болести  
 крајника и трећег  
 крајника 

J34 Друге болести носа и  
 синуса носа 

H65 Негнојно запаљење  
 средњег ува

C32 Злоћудни тумор  
 гркљана

Подаци о раду ОРЛ и МФХ одељења

Заступљеност становника Београда на ОРЛ и МФХ 
одељењима (%), 2019.

Просечно оптерећење ОРЛ и МФХ 
специјалиста, 2019. 

Клиника за максилофацијалну хирургију 
Стоматолошког факултета (установа ван Плана 
мреже), 2019. година

1:2,2

 

Узрасно специфичне стопе  
(на 1.000 становника)

3,34,7

Стопа хоспитализације становника Београда 
на ОРЛ и МФХ одељењима, 2019. године

4/1.000 становника

Стопе специфичне у односу  
на пол (на 1.000 становника)  

ОРЛ И МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА (МФХ) 

Стационарна ОРЛ и МФХ одељења постоје              
у оквиру шест установа из Плана мреже здравствених установа: 
 Клинички центар Србије (115 постеља);           
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић- Дедиње“ (39); 
 КБЦ „Земун“ (35); 
 КБЦ „Звездара“ (30); 
 ВМА (34); 
 Институт за зз мајке и детета Србије (25). 

 

Заступљеност становника Београда на ОРЛ и МФХ одељењима (%), 2019. 

 

Однос лекара специјалиста и медицинских  сестара/техничара у 2019. години  1 : 2,2 

Подаци о раду ОРЛ и МФХ одељења 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 298 292 278 ↓* 
Број хоспитализованих лица 10.234 11.116 10.719 ↑ 

Просечна дужина лечења (дани) 6,2 5,8 5,7 ↓* 
Просечна заузетост постеља (%) 58 61 61 ↓ 

Број оперисаних лица 9.742 11.061 10.571 ↑ 
Болнички леталитет (%) 0,32 0,31 0,19 ↓* 

Број специјалистичких прегледа 174.679 179.661 175.829 ↑ 
Број лекара специјалиста 88 88 82 ↓* 

*статистичка значајност тренда 
 
Најчешћи узроци хоспитализације у 2019. години 
J35     Хроничне болести крајника и трећег крајника 
J34     Друге болести носа и синуса носа 
Н65    Негнојно запаљење средњег ува 
C32    Злоћудни тумор гркљана 
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33
Становници 
Београда
Остали

ОРЛ И МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА (МФХ) 

Стационарна ОРЛ и МФХ одељења постоје              
у оквиру шест установа из Плана мреже здравствених установа: 
 Клинички центар Србије (115 постеља);           
 КБЦ „Др Драгиша Мишовић- Дедиње“ (39); 
 КБЦ „Земун“ (35); 
 КБЦ „Звездара“ (30); 
 ВМА (34); 
 Институт за зз мајке и детета Србије (25). 

 

Заступљеност становника Београда на ОРЛ и МФХ одељењима (%), 2019. 

 

Однос лекара специјалиста и медицинских  сестара/техничара у 2019. години  1 : 2,2 

Подаци о раду ОРЛ и МФХ одељења 

Обележје 2010 2014 2019 Тренд 

Број постеља 298 292 278 ↓* 
Број хоспитализованих лица 10.234 11.116 10.719 ↑ 

Просечна дужина лечења (дани) 6,2 5,8 5,7 ↓* 
Просечна заузетост постеља (%) 58 61 61 ↓ 

Број оперисаних лица 9.742 11.061 10.571 ↑ 
Болнички леталитет (%) 0,32 0,31 0,19 ↓* 

Број специјалистичких прегледа 174.679 179.661 175.829 ↑ 
Број лекара специјалиста 88 88 82 ↓* 

*статистичка значајност тренда 
 
Најчешћи узроци хоспитализације у 2019. години 
J35     Хроничне болести крајника и трећег крајника 
J34     Друге болести носа и синуса носа 
Н65    Негнојно запаљење средњег ува 
C32    Злоћудни тумор гркљана 
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Становници 
Београда
Остали

Однос лекара специјалиста и медицинских 
сестара/техничара у 2019. години

 
 
 
                       Стопа хоспитализације становника Београда 
                          на ОРЛ и МФХ одељењима, 2019. године 
                                              4/1000 становника 

 
Узрасно специфичне стопе             Стопе специфичне у односу на пол       
(на 1000 становника)                               (на 1000 становника)    
                                                                       4,7 (м)         3,3 (ж)     

                       

Просечно оптерећење специјалиста ОРЛ и  
специјалиста МФХ, 2019.  

 

Прописано годишње оптерећење специјалиста ОРЛ: 
250 до 290 хоспитализованих пацијената и 1.680 прегледа. 
 
Клиника за максилофацијалну хирургију 
Стоматолошког факултета  
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                       Стопа хоспитализације становника Београда 
                          на ОРЛ и МФХ одељењима, 2019. године 
                                              4/1000 становника 

 
Узрасно специфичне стопе             Стопе специфичне у односу на пол       
(на 1000 становника)                               (на 1000 становника)    
                                                                       4,7 (м)         3,3 (ж)     

                       

Просечно оптерећење специјалиста ОРЛ и  
специјалиста МФХ, 2019.  

 

Прописано годишње оптерећење специјалиста ОРЛ: 
250 до 290 хоспитализованих пацијената и 1.680 прегледа. 
 
Клиника за максилофацијалну хирургију 
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

 

 

Дечја хирургија

На одељењима дечје хирургије у  Универзитетској дечјој клиници (152 постеље) и Институту за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (114 постеља) годишње се лечи између 10000 и 11000 пацијената. У дневној 
болници лечи се још око 1300 пацијената.

Водећи узроци хоспитализације су: 

 болести система за варење (препонска кила,  
 акутно запаљење слепог црева), 
 конгениталне аномалије (урођене препреке  
 карлице бубрега и аномалије мокраћовода  
 бубрега, неспуштен семеник) 
 повреде (прелом подлактице, надлактице). 

Водећи узроци смрти су урођене аномалије срца.

Подаци о капацитетима и раду одељења дечје хирургије

Укључена су сва дечја хируршка одељења осим ОРЛ и офталмологије
*статистичка значајност тренда

постеља се користи за 
интензивну негу

од укупног броја 
оперисаних су 

оперисани у 
дневној болници

12%

15%

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА 
 

На одељењима дечје хирургије у  Универзитетској дечјој клиници (152 постеље) и 
Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (114 
постеља) годишње се лечи између 10000 и 11000 пацијената. У дневној болници лечи се 
још око 1300 пацијената. 

 
Подаци о капацитетима и раду одељења дечје хирургије 

Обележје 2010 2014 2019 Индекс 
2019/2010 

Број постеља 263 277 266 101 
Број хоспитализованих лица 10.747 10.644 9.827 91 

Просечна дужина лечења (дани) 7,5 6,1 6,0 80* 
Просечна заузетост постеља (%) 84 64 60 72* 

Број операција 11.861 10.971 8.613 73 
Болнички леталитет (%) 0,56 0,58 0,54 96 

Број специјалистичких прегледа 129.772 139.129 141.542 109 
Број лекара специјалиста 54 50 51 94 

Укључена су сва дечја хируршка одељења, осим ОРЛ и офталмологије.  
*статистичка значајност тренда 
 
Специфичне стопе хоспитализације) становника  
 Београда (на 1.000), 2019. 

По узрасту      По полу  

  
 

52% хоспитално лечених у 2019. години су били становници 
Београда. 
 
60% болнички лечених пацијената су мушког пола. 
 
Остварене мере извршења лекара специјалиста дечје хирургије, 2019. 
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за интензивну негу 

15% 
од укупног броја 
оперисаних су 
оперисани у дневној 
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273 
 медицинске сестре/техничара су 
пружале здравствену заштиту на 
одељењима дечје хирургије у 2019. 
години 
 

37 пацијената 
у просеку је хоспитализовано по 
једној медицинској 
сестри/техничару у 2019. години 

17,2/1000  дечаци 
12/1000   девојчице 

Водећи узроци хоспитализације су:  
 болести система за варење (препонска 

кила, акутно запаљење слепог црева),  
 конгениталне аномалије (урођене 

препреке карлице бубрега и аномалије 
мокраћовода бубрега, неспуштен семеник)  

 повреде (прелом подлактице, надлактице).  
 

Водећи узроци смрти су урођене аномалије срца. 

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА 
 

На одељењима дечје хирургије у  Универзитетској дечјој клиници (152 постеље) и 
Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (114 
постеља) годишње се лечи између 10000 и 11000 пацијената. У дневној болници лечи се 
још око 1300 пацијената. 

 
Подаци о капацитетима и раду одељења дечје хирургије 

Обележје 2010 2014 2019 Индекс 
2019/2010 

Број постеља 263 277 266 101 
Број хоспитализованих лица 10.747 10.644 9.827 91 

Просечна дужина лечења (дани) 7,5 6,1 6,0 80* 
Просечна заузетост постеља (%) 84 64 60 72* 

Број операција 11.861 10.971 8.613 73 
Болнички леталитет (%) 0,56 0,58 0,54 96 

Број специјалистичких прегледа 129.772 139.129 141.542 109 
Број лекара специјалиста 54 50 51 94 

Укључена су сва дечја хируршка одељења, осим ОРЛ и офталмологије.  
*статистичка значајност тренда 
 
Специфичне стопе хоспитализације) становника  
 Београда (на 1.000), 2019. 

По узрасту      По полу  

  
 

52% хоспитално лечених у 2019. години су били становници 
Београда. 
 
60% болнички лечених пацијената су мушког пола. 
 
Остварене мере извршења лекара специјалиста дечје хирургије, 2019. 
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273 
 медицинске сестре/техничара су 
пружале здравствену заштиту на 
одељењима дечје хирургије у 2019. 
години 
 

37 пацијената 
у просеку је хоспитализовано по 
једној медицинској 
сестри/техничару у 2019. години 

17,2/1000  дечаци 
12/1000   девојчице 

Водећи узроци хоспитализације су:  
 болести система за варење (препонска 

кила, акутно запаљење слепог црева),  
 конгениталне аномалије (урођене 

препреке карлице бубрега и аномалије 
мокраћовода бубрега, неспуштен семеник)  

 повреде (прелом подлактице, надлактице).  
 

Водећи узроци смрти су урођене аномалије срца. 

Специфичне стопе хоспитализације становника  
Београда (на 1.000), 2019.

По узрасту По полу

17,2

12
дечаци

девојчице

Прописано годишње оптерећење специјалиста хирургије:  
210-250 хоспитализованих пацијената и 1.680 прегледа.

медицинских сестара/
техничара је пружало 

здравствену заштиту на 
одељењима дечје хирургије у  

2019. години

пацијента просечно је 
хоспитализовано по једној 

медицинској сестри/техничару у 
2019. години

273

37

60%
хоспитално лечених 

пацијената је мушког пола

52% хоспитално лечених у 2019. 
години су били становници 

Београда

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА 
 

На одељењима дечје хирургије у  Универзитетској дечјој клиници (152 постеље) и 
Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (114 
постеља) годишње се лечи између 10000 и 11000 пацијената. У дневној болници лечи се 
још око 1300 пацијената. 

 
Подаци о капацитетима и раду одељења дечје хирургије 

Обележје 2010 2014 2019 Индекс 
2019/2010 

Број постеља 263 277 266 101 
Број хоспитализованих лица 10.747 10.644 9.827 91 

Просечна дужина лечења (дани) 7,5 6,1 6,0 80* 
Просечна заузетост постеља (%) 84 64 60 72* 

Број операција 11.861 10.971 8.613 73 
Болнички леталитет (%) 0,56 0,58 0,54 96 

Број специјалистичких прегледа 129.772 139.129 141.542 109 
Број лекара специјалиста 54 50 51 94 

Укључена су сва дечја хируршка одељења, осим ОРЛ и офталмологије.  
*статистичка значајност тренда 
 
Специфичне стопе хоспитализације) становника  
 Београда (на 1.000), 2019. 

По узрасту      По полу  

  
 

52% хоспитално лечених у 2019. години су били становници 
Београда. 
 
60% болнички лечених пацијената су мушког пола. 
 
Остварене мере извршења лекара специјалиста дечје хирургије, 2019. 
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273 
 медицинске сестре/техничара су 
пружале здравствену заштиту на 
одељењима дечје хирургије у 2019. 
години 
 

37 пацијената 
у просеку је хоспитализовано по 
једној медицинској 
сестри/техничару у 2019. години 

17,2/1000  дечаци 
12/1000   девојчице 

Водећи узроци хоспитализације су:  
 болести система за варење (препонска 

кила, акутно запаљење слепог црева),  
 конгениталне аномалије (урођене 

препреке карлице бубрега и аномалије 
мокраћовода бубрега, неспуштен семеник)  

 повреде (прелом подлактице, надлактице).  
 

Водећи узроци смрти су урођене аномалије срца. 

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА 
 

На одељењима дечје хирургије у  Универзитетској дечјој клиници (152 постеље) и 
Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (114 
постеља) годишње се лечи између 10000 и 11000 пацијената. У дневној болници лечи се 
још око 1300 пацијената. 

 
Подаци о капацитетима и раду одељења дечје хирургије 

Обележје 2010 2014 2019 Индекс 
2019/2010 

Број постеља 263 277 266 101 
Број хоспитализованих лица 10.747 10.644 9.827 91 

Просечна дужина лечења (дани) 7,5 6,1 6,0 80* 
Просечна заузетост постеља (%) 84 64 60 72* 

Број операција 11.861 10.971 8.613 73 
Болнички леталитет (%) 0,56 0,58 0,54 96 

Број специјалистичких прегледа 129.772 139.129 141.542 109 
Број лекара специјалиста 54 50 51 94 

Укључена су сва дечја хируршка одељења, осим ОРЛ и офталмологије.  
*статистичка значајност тренда 
 
Специфичне стопе хоспитализације) становника  
 Београда (на 1.000), 2019. 

По узрасту      По полу  

  
 

52% хоспитално лечених у 2019. години су били становници 
Београда. 
 
60% болнички лечених пацијената су мушког пола. 
 
Остварене мере извршења лекара специјалиста дечје хирургије, 2019. 
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273 
 медицинске сестре/техничара су 
пружале здравствену заштиту на 
одељењима дечје хирургије у 2019. 
години 
 

37 пацијената 
у просеку је хоспитализовано по 
једној медицинској 
сестри/техничару у 2019. години 

17,2/1000  дечаци 
12/1000   девојчице 

Водећи узроци хоспитализације су:  
 болести система за варење (препонска 

кила, акутно запаљење слепог црева),  
 конгениталне аномалије (урођене 

препреке карлице бубрега и аномалије 
мокраћовода бубрега, неспуштен семеник)  

 повреде (прелом подлактице, надлактице).  
 

Водећи узроци смрти су урођене аномалије срца. 

Остварене мере извршења лекара специјалиста 
дечје хирургије, 2019. 
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

 

Кардиоваскуларна  хирургија

 

 

 

Здравствену зашиту у области кардиоваскуларне
хирургије пружају:

 Клиника за кардиохирургију КЦС, 
 Клиника за васкуларну хирургију КЦС, 
 Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“,
 ВМА (није анализиран због недостатка података),
 Универзитетска дечја клиника,
 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије.

хоспитализованих лица хоспитализована лица

хоспитализована 
лица

дана- просечна 
дужина лечења

Водећи узроци хоспитализације:

I25  Хронична исхемијска болест  
 срца- 25%
I35  Нереуматске болести аортног  
 залиска- 23%
I20  Стезање у грудима- 18%

Водећи узроци хоспитализације:

I65   Запушење преможданих   
         артерија и сужење  
         преможданих артерија бeз  
          инфаркта мозга- 34%
I70   Атеросклероза – 26%
I71   Анеуризма- 19%

Водећи узроци хоспитализације:

Q21  Урођене малформације    
  преграде срца- 50%
Q25  Урођене малформације    
  великих артерија-13%
Q20  Урођене малформације    
 преткоморе и коморе срца- 8%

дана- просечна 
дужина лечења

дана- просечна 
дужина лечења

хоспитализована пацијента;

постељна заузетост;

пацијената оперисано.

9.348

4.409 4.703

236

13,5 5,8

19,1

90%

82%

Листе чекања за операције у оквиру кардиохирургије и васкуларне хирургије, 2019. година

КАРДИОХИРУРГИЈА, 2019. ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА, 2019.

ДЕЧИЈА КВ ХИРУРГИЈА, 2019.

Узрасно специфичне стопе  
(на 1.000 становника)

1,53,2

Стопа хоспитализације становника Београда на 
одељењима кардиоваскуларне хирургије, 2019. година

2,3/1.000 становника

Стопе специфичне у односу  
на пол (на 1.000 становника)  

    

 
хоспитално лечених пацијената у 2019. години 

су били становници Београда 
 
Листе чекања за операције у оквиру кардиохирургије и васкуларне хирургије, 2019. година 

Операција 

Укупан број 
пацијената на листи 

чекања на дан 
31.12.2019. год. 

Број пацијената са 
листе чекања 

којима је урађена 
интервенција 

Просечна дужина 
чекања (дани) 

Имплантација аортне и 
митралне валвуле 509 1292 222 

Бајпас 580 2058 118 

Реконструктивне операције 
на крвним судовима 196 902 61 

 

41%

У 2019. години:

преко

хоспитално лечених 
пацијената у 2019. години су 
били становници Београда

41%

КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА 

Здравствену зашиту у области кардиоваскуларне 
хирургије пружају: 
 Клиника за кардиохирургију КЦС,  
 Клиника за васкуларну хирургију КЦС,  
 Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, 
 ВМА (није анализиран због недостатка података), 
 Универзитетска дечја клиника, 
 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије. 

 
У 2019. години 

9.348  хоспитализованих пацијената  
 

преко 90%  постељна заузетост 
 

82%  пацијената оперисано 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стопа хоспитализације становника Београда 
на  одељењима кардиоваскуларне хирургије, 2019. године 

2,3/1000 становника 
 

                     Узрасно специфичне стопе                                       Стопе специфичне у односу на пол 
                    (на 1000 становника)                                                 (на 1000 становника) 

                                                       3,2  (м)              1,5 (ж) 

                                                    
 
 
 
 

0,1 0,2 0,6

3,5

7,1

0,0

5,0

10,0

0-14 15-29 30-49 50-64 65+

КАРДИОХИРУРГИЈА, 2019.  

4.409 хоспитализованих лица 

13,5 дана- просечна дужина 
лечења 

Водећи узроци хоспитализације: 

I25  Хронична исхемијска болест 
срца- 25% 
I35  Нереуматске болести аортног 
залиска- 23% 
I20  Стезање у грудима- 18% 

ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА, 2019.  

4.703 хоспитализована лица 

5,8 дана - просечна дужина 
лечења 

Водећи узроци хоспитализације: 

I65   Запушење преможданих 
артерија и сужење преможданих 
артерија бeз инфаркта мозга- 34% 

I70   Атеросклероза – 26% 

I71   Анеуризма- 19% 

ДЕЧЈА КВ ХИРУРГИЈА, 2019. 

236 хоспитализованих лица 

19,1 дан- просечна дужина 
лечења 

Водећи узроци хоспитализације: 

Q21  Урођене малформације 
преграде срца- 50% 

Q25  Урођене малформације 
великих артерија-13% 

Q20  Урођене малформације 
преткоморе и коморе срца- 8% 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Грудна хирургија

Болничка здравствена заштита у области грудне 
хирургије пружа се у:

 Клиници за грудну хирургију Клиничког центра 
Србије- 63 постеље; 
 КБЦ „Бежанијска коса“- 15 постеља;
 ВМА (недостају подаци). 

На одељењима грудне хирургије у 2019. години је 
запослено:
		10 специјалиста грудне хирургије,
	    54 медицинских сестара/техничара.

оперисаних пацијената

хоспитализованих пацијента хоспитализованих пацијената

амбулантних прегледа постеље по медицинској 
сестри/техничару

Подаци о раду одељења грудне хирургије

2010 2019

Број постеља

Дужина болничког 
лечења (дани)

Болнички 
леталитет (%)

Заузетост
постеља (%)

Број прегледа

Број болнички 
лечених пацијената

85

15,2

2,3

77

11.173

1.579

78

13,0

2,1

63

20.068

1.372

8%

13%

14%

80%

18%

9%

хоспитализованих 
лица је оперисано у 

2019. години

49%

137 25

2.000 1,4
66

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

D38   Тумор средњег ува, oргана  
          за дисање и грудне дупље
C34   Злоћудни тумор             
          душника и плућа
J93    Пнеумоторакс- ваздух у  
          слободном делу поплућнице
S22   Прелом ребра, грудне  
          кости и грудносг дела  
          кичме
S27   Повреде других неозначених  
          унутар грудних органа

СТОПА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИКА БЕОГРАДА  

(НА 1.000), 2019.

СТАРОСНА СТРУКТУРА 
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ 
ПАЦИЈЕНАТА (%), 2019.

0,5
0,3
0,4

мушкарци

жене

укупно

ЗАСТУПЉЕНОСТ СТАНОВНИКА 
БЕОГРАДА НА ОДЕЉЕЊИМА 

ГРУДНЕ ХИРУРГИЈЕ, 2019. 

56%
44% Становници 

Београда 

Остали

Заступљеност становника Београда на 
одељењима грудне хирургије, 2019. 

ГРУДНА ХИРУРГИЈА 
 

Болничка здравствена заштита у области грудне хирургије пружа се у: 

 Клиници за грудну хирургију Клиничког центра Србије‐ 63 постеље;  
 КБЦ „Бежанијска коса“‐ 15 постеља; 
 ВМА (недостају подаци).             

        
49% хоспитализованих лица је оперисано. 
 
 
Подаци о раду одељења грудне хирургије, 
2010. и 2019. година 

 
 
                                                               
         
 
   
 
 
 
 

 

 
*присутна статистичка значајност тренда 

 

 

 

 

 

 

Обележје  2010  2019  2019/2010 

Број постеља  85  78   8% 
Број болнички 
лечених пацијената  1.579  1.372 

 13% 
Дужина болничког 
лечења (дани)  15.2  13.0 

 14% 
Болнички леталитет 
(%)  2,3  2,1 

 9% 
Заузетост постеља 
(%)  77  63 

 18% 
Број прегледа*  11.173  20.068    80% 

8

14

37

41

Старосна структура 
хоспитализованих пацијената, 2019.

15‐29 30‐49 50‐64 65+

56%
44% Становници 

Београда 

Остали

Заступљеност становника Београда на 
одељењима грудне хирургије, 2019. 

ГРУДНА ХИРУРГИЈА 
 

Болничка здравствена заштита у области грудне хирургије пружа се у: 

 Клиници за грудну хирургију Клиничког центра Србије‐ 63 постеље;  
 КБЦ „Бежанијска коса“‐ 15 постеља; 
 ВМА (недостају подаци).             

        
49% хоспитализованих лица је оперисано. 
 
 
Подаци о раду одељења грудне хирургије, 
2010. и 2019. година 

 
 
                                                               
         
 
   
 
 
 
 

 

 
*присутна статистичка значајност тренда 

 

 

 

 

 

 

Обележје  2010  2019  2019/2010 

Број постеља  85  78   8% 
Број болнички 
лечених пацијената  1.579  1.372 

 13% 
Дужина болничког 
лечења (дани)  15.2  13.0 

 14% 
Болнички леталитет 
(%)  2,3  2,1 

 9% 
Заузетост постеља 
(%)  77  63 

 18% 
Број прегледа*  11.173  20.068    80% 

8

14

37

41

Старосна структура 
хоспитализованих пацијената, 2019.

15‐29 30‐49 50‐64 65+

Просечно годишње оптерећење специјалиста 
грудне хирургије, 2019. година

Просечно годишње оптерећење медицинских 
сестара/техничара, 2019. година

Најчешћи узроци смрти у 2019. години били су
тумор средњег ува, органа за дисање и грудне дупље 

(D38) и злоћудни тумор душника и плућа (C34).
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

 

Пластична и реконструктивна хирургија

У 2019. години 5.686 пацијената је било на болничком лечењу на одељењима пластичне и реконструктивне 
хирургије у 5 државних болница у Београду, а још 3.500 је лечено у дневној болници. 
Институт за онкологију и радиологију Србије и КБЦ „Земун“ 
у оквиру статистичких извештаја не издвајају делатност 
пластичне и реконструктивне хирургије, тако да њихов обим 
рада није укључен у ову анализу.

Најчешћи узрок 
смртних исхода су 

опекотине

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019

Сваки четврти пацијент 
је имао операцију дојки
 Сваки шести пацијент 

је оперисао нос

ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА 
 

У 2019. години 5.686 пацијената је било на болничком лечењу на одељењима пластичне и 
реконструктивне хирургије у 5 државних болница у Београду, а још 3.500 је лечено у дневној 
болници. Институт за онкологију и радиологију Србије и КБЦ „Земун“ у оквиру статистичких 
извештаја не издвајају делатност пластичне и реконструктивне хирургије, тако да њихов обим рада 
није укључен у ову анализу. 

  
       Број хоспитализованих пацијената на  
                 одељењима пластичне хирургије, 2019. 
 

 
 
НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019 
С44  Злоћудни тумори коже 

доброћудни тумори:  
D18  крвних судова и лимфе  
D21 везивног и других меких ткива  
D22  младеж   

конгениталне аномалије  
Q17 друге урођене наказности ува  
Q37 расцеп усне и непца 
L91 хипертрофичке болести коже 

Најчешћи узроци смртних исхода су 
опекотине. 

 
Подаци о раду Клинике за опекотине, пластичну и 
реконструктивну хирургију КЦС и ВМА 

Обележје  2010  2014  2019  Индекс 
2019/2010 

Број постеља  86  86  87  101* 
Број хоспитализованих лица  3.047  2.639  2.970  98 

Просечна дужина лечења (дани)  7,2  7,3  5,5  76* 
Просечна заузетост постеља (%)  70  62  52  74* 

Број оперисаних лица  7.331  7.424  6.018  82 
Болнички леталитет (%)  1,2  1,6  1,2  100 

Број специјалистичких прегледа  35.569  31.776  23.069  65* 
Број лекара специјалиста  27  27  22  81* 

*статистичка значајност тренда 
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Институт "Бањица"
ВМА

67% хоспитално лечених у 2019, су били 
становници Београда 
Стопе специфичне у односу на пол (на 1000 
становника Београда) 
2,1 мушкарци 
1,8 жене 

У 2019. години  
66 медицинских сестара 
је пружало здравствену 
заштиту ма одељењима 
пластичне хирургије 
45 хоспитализованих 
лица по сестри 

СТРУКТУРА 
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019. 

Сваки други хоспитализовани је млађи 
од 20 година 

сваки четврти је старији од 65 година 
 
Мушкарци 50%  жене 50%  

3.49

1.06 1.62

3.17
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више

Узрасно специфичне стопе (стопе на 
1000 становника Београда) 

ПРИВАТНЕ БОЛНИЦЕ 
4  болнице доставиле извештаје о раду 
У 2019. години 
33 постеље 
689 пацијената је лечено 
84% лечених су жене

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 
2019 
Сваки четврти пацијент је имао операцију дојки 
Сваки шести пацијент је оперисао нос 
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извештаја не издвајају делатност пластичне и реконструктивне хирургије, тако да њихов обим рада 
није укључен у ову анализу. 
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33 постеље 
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НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 
2019 
Сваки четврти пацијент је имао операцију дојки 
Сваки шести пацијент је оперисао нос 

Број хоспитализованих пацијената на 
одељењима пластичне хирургије, 2019.

Подаци о раду Клинике за опекотине, пластичну и 
реконструктивну хирургију КЦС и ВМА

4  болнице доставиле извештаје о раду
У 2019. години

Сваки други хоспитализовани 
је млађи од 20 година.

Сваки четврти хоспитализовани 
је старији од 65 година. мушкарци

жене

50%

50%

67%
хоспитално лечених 

пацијената у 2019. години су 
били становници Београда

66
медицинских 

сестара је пружало 
здравствену заштиту 

на одељењима 
пластичне хирургије

у 2019. години

45
хоспитализованих 

лица по сестри

Узрасно специфичне стопе  
(на 1.000 становника)

1,82,1

Стопе специфичне у односу  
на пол (на 1.000 становника)  

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

ПРИВАТНЕ БОЛНИЦЕ

С44  Злоћудни тумори коже
 доброћудни тумори: 
D18  крвних судова и лимфе 
D21 везивног и других меких ткива 
D22  младеж  
 конгениталне аномалије: 
Q17 друге урођене наказности ува 
Q37 расцеп усне и непца
L91 хипертрофичке болести коже

 33 постеље
	689 пацијената је лечено
	84% лечених су жене

СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019.

*статистичка значајност тренда
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Сваки седми пацијент који је боравио у болницама у Београду током 2019. године је био гинеколошко-акушерски 
пацијент.

Гинекологија и акушерство

Број гинеколошких и акушерских постеља, 2019.

Подаци о раду гинеколошких и акушерских одељења

Старосна структура хоспитализованих пацијенткиња на 
гинеколошко акушерским одељењима (%)

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

    порођаји
    контрола трудноће са   
       високим ризиком
    компликације у трудноћи
	антенатални скрининг
	неплодност жене

658  

18.411  25.631  3.379  

СТОПА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА, 2019.

41,3/1.000

85/1.000

жена

жена старости 
од 15-49 година

ЗАСТУПЉЕНОСТ СТАНОВНИЦА 
БЕОГРАДА НА ГИНЕКОЛОШКИМ И 

АКУШЕРСКИМ ОДЕЉЕЊИМА, 2019. 

Становнице 
Београда

Остали

 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
Сваки седми пацијент који је боравио у болницама у Београду током 2019. године је 

био гинеколошко-акушерски пацијент. 
 

 
 
Подаци о раду гинеколошких и акушерских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  979  975  979  ↓ 
Број хоспитализованих лица  45.204  49.572  42.484  ↓ 

Просечна дужина лечења (дани)  5,3  4,4  4,8  ↓ 
Просечна заузетост постеља (%)  66  61  57  ↓* 

Број порођаја  19.292  19.709  19.122  ↓* 
Порођаји царским резом (%)  26,2  28,5  28  ↑* 

Број специјалистичких прегледа  290.057  292.674  281.442  ↓ 
Број лекара специјалиста  244  236  244  ↓ 

*статистичка значајност тренда 
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Број гинеколошких и акушерских постеља, 2019. КЦС - Клиника за гинекологију и 
акушерство
ГАК "Народни фронт"

КБЦ "Звездара"

КБЦ "Земун"

КБЦ "Др Драгиша Мишовић"

Институт за зз мајке и детета 
Србије
Ванболничко породилиште ДЗ 
Лазаревац

80.5

19.5

Становнице Београда Остали

 

У 2019. години обављено је: 
 
30,6%  порођаја са епидуралном 
анестезијом 
 
1,9% порођаја уз присуство партнера 
 
65% порођаја у два највећа 
породилишта (ГАК „Народни фронт“ 
и КЦС) 
 
20.366 беба је рођено у болницама у 
Београду (од тога 703 у приватним) 
 
 БМПО 
426 парова обухваћено 
37 криоембриотрансфера обављено 

СТОПЕ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА:  
 
41,3/1.000 жена 
85/1.000 жена старости од 15 до 
49 година 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 
89 постеља/места 
13.467 пацијенткиња 
21.484 дана лечења 

 658 медицинских 
сестара/техничара је 
обезбеђивало здравствену 
заштиту на гинеколошко- 
акушерским одељењима у 
2019. години 

18.411 оперисаних пацијенткиња  25.631 операција  3.379 прекида трудноће 

Старосна структура хоспитализованих пацијенткиња на 
  гинеколошко - акушерским одељењима (%)
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НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019 
-порођаји 
-контрола трудноће са високим ризиком 
- компликације у трудноћи 
-антенатални скрининг 
-неплодност жене 
 

ЗАСТУПЉЕНОСТ СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА НА 
ГИНЕКОЛОШКИМ И АКУШЕРСКИМ ОДЕЉЕЊИМА, 2019 

 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
Сваки седми пацијент који је боравио у болницама у Београду током 2019. године је 

био гинеколошко-акушерски пацијент. 
 

 
 
Подаци о раду гинеколошких и акушерских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  979  975  979  ↓ 
Број хоспитализованих лица  45.204  49.572  42.484  ↓ 

Просечна дужина лечења (дани)  5,3  4,4  4,8  ↓ 
Просечна заузетост постеља (%)  66  61  57  ↓* 

Број порођаја  19.292  19.709  19.122  ↓* 
Порођаји царским резом (%)  26,2  28,5  28  ↑* 

Број специјалистичких прегледа  290.057  292.674  281.442  ↓ 
Број лекара специјалиста  244  236  244  ↓ 

*статистичка значајност тренда 
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КБЦ "Др Драгиша Мишовић"

Институт за зз мајке и детета 
Србије
Ванболничко породилиште ДЗ 
Лазаревац

80.5

19.5

Становнице Београда Остали

 

У 2019. години обављено је: 
 
30,6%  порођаја са епидуралном 
анестезијом 
 
1,9% порођаја уз присуство партнера 
 
65% порођаја у два највећа 
породилишта (ГАК „Народни фронт“ 
и КЦС) 
 
20.366 беба је рођено у болницама у 
Београду (од тога 703 у приватним) 
 
 БМПО 
426 парова обухваћено 
37 криоембриотрансфера обављено 

СТОПЕ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА:  
 
41,3/1.000 жена 
85/1.000 жена старости од 15 до 
49 година 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 
89 постеља/места 
13.467 пацијенткиња 
21.484 дана лечења 

 658 медицинских 
сестара/техничара је 
обезбеђивало здравствену 
заштиту на гинеколошко- 
акушерским одељењима у 
2019. години 

18.411 оперисаних пацијенткиња  25.631 операција  3.379 прекида трудноће 

Старосна структура хоспитализованих пацијенткиња на 
  гинеколошко - акушерским одељењима (%)
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2008 2019

 
НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019 
-порођаји 
-контрола трудноће са високим ризиком 
- компликације у трудноћи 
-антенатални скрининг 
-неплодност жене 
 

ЗАСТУПЉЕНОСТ СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА НА 
ГИНЕКОЛОШКИМ И АКУШЕРСКИМ ОДЕЉЕЊИМА, 2019 

ДНЕВНА

БОЛНИЦА

89 постеља/места

13.467 пацијенткиња

21.484 дана лечења

медицинских сестара/техничара 
у 2019. години је обезбеђивало 

здравствену заштиту на 
гинеколошко акушерским 

одељењима

оперисаних пацијенткиња операција прекида трудноће

 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 
Сваки седми пацијент који је боравио у болницама у Београду током 2019. године је 

био гинеколошко-акушерски пацијент. 
 

 
 
Подаци о раду гинеколошких и акушерских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  979  975  979  ↓ 
Број хоспитализованих лица  45.204  49.572  42.484  ↓ 

Просечна дужина лечења (дани)  5,3  4,4  4,8  ↓ 
Просечна заузетост постеља (%)  66  61  57  ↓* 

Број порођаја  19.292  19.709  19.122  ↓* 
Порођаји царским резом (%)  26,2  28,5  28  ↑* 

Број специјалистичких прегледа  290.057  292.674  281.442  ↓ 
Број лекара специјалиста  244  236  244  ↓ 

*статистичка значајност тренда 
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У 2019. години обављено је: 
 
30,6%  порођаја са епидуралном 
анестезијом 
 
1,9% порођаја уз присуство партнера 
 
65% порођаја у два највећа 
породилишта (ГАК „Народни фронт“ 
и КЦС) 
 
20.366 беба је рођено у болницама у 
Београду (од тога 703 у приватним) 
 
 БМПО 
426 парова обухваћено 
37 криоембриотрансфера обављено 

СТОПЕ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА:  
 
41,3/1.000 жена 
85/1.000 жена старости од 15 до 
49 година 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 
89 постеља/места 
13.467 пацијенткиња 
21.484 дана лечења 

 658 медицинских 
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обезбеђивало здравствену 
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-антенатални скрининг 
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ЗАСТУПЉЕНОСТ СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА НА 
ГИНЕКОЛОШКИМ И АКУШЕРСКИМ ОДЕЉЕЊИМА, 2019 

*статистичка значајност тренда
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Сваки седми пацијент који је боравио у болницама у Београду током 2019. године је 

био гинеколошко-акушерски пацијент. 
 

 
 
Подаци о раду гинеколошких и акушерских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  979  975  979  ↓ 
Број хоспитализованих лица  45.204  49.572  42.484  ↓ 

Просечна дужина лечења (дани)  5,3  4,4  4,8  ↓ 
Просечна заузетост постеља (%)  66  61  57  ↓* 

Број порођаја  19.292  19.709  19.122  ↓* 
Порођаји царским резом (%)  26,2  28,5  28  ↑* 

Број специјалистичких прегледа  290.057  292.674  281.442  ↓ 
Број лекара специјалиста  244  236  244  ↓ 
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био гинеколошко-акушерски пацијент. 
 

 
 
Подаци о раду гинеколошких и акушерских одељења 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  979  975  979  ↓ 
Број хоспитализованих лица  45.204  49.572  42.484  ↓ 

Просечна дужина лечења (дани)  5,3  4,4  4,8  ↓ 
Просечна заузетост постеља (%)  66  61  57  ↓* 

Број порођаја  19.292  19.709  19.122  ↓* 
Порођаји царским резом (%)  26,2  28,5  28  ↑* 

Број специјалистичких прегледа  290.057  292.674  281.442  ↓ 
Број лекара специјалиста  244  236  244  ↓ 
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анестезијом 
 
1,9% порођаја уз присуство партнера 
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породилишта (ГАК „Народни фронт“ 
и КЦС) 
 
20.366 беба је рођено у болницама у 
Београду (од тога 703 у приватним) 
 
 БМПО 
426 парова обухваћено 
37 криоембриотрансфера обављено 
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СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА:  
 
41,3/1.000 жена 
85/1.000 жена старости од 15 до 
49 година 

ДНЕВНА БОЛНИЦА 
89 постеља/места 
13.467 пацијенткиња 
21.484 дана лечења 

 658 медицинских 
сестара/техничара је 
обезбеђивало здравствену 
заштиту на гинеколошко- 
акушерским одељењима у 
2019. години 

18.411 оперисаних пацијенткиња  25.631 операција  3.379 прекида трудноће 
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НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ 
ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019 
-порођаји 
-контрола трудноће са високим ризиком 
- компликације у трудноћи 
-антенатални скрининг 
-неплодност жене 
 

ЗАСТУПЉЕНОСТ СТАНОВНИЦА БЕОГРАДА НА 
ГИНЕКОЛОШКИМ И АКУШЕРСКИМ ОДЕЉЕЊИМА, 2019 

У 2019. години обављено је:

порођаја са епидуралном 
анестезијом

порођаја уз присуство партнера

порођаја у два највећа породилишта 
(ГАК „Народни фронт“ и КЦС)

беба је рођено у болницама у 
Београду (од тога 703 у приватним)

 БМПО
426 парова обухваћено

37 криоембриотрансфера обављено

30,6%
1,9%

65%

20.366
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Физикална медицина и рехбилитација

У стационарним установама специјализованим за рехабилитацију обезбеђују се рехабилитациони поступци 
као континуирани продужетак лечења и рехабилитације, када се функционалне сметње не могу ублажити или 
отклонити у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне болести. Овим пресеком 
рада одељења физикалне медицине и рехабилитације није обухваћена рана рехабилитација која се спроводи у 
великом броју болница у Београду.

од укупног броја хоспитализованих лица 
у свим болницама у Београду лечено је 
на одељењима физикалне медицине

од укупног броја хоспитализованих 
пацијената је лечено у Институту за 

рехабилитацију

Просечна дужина лечења у 2019. 
години има вредности од 13 дана 

у Заводу за психофизиолошке 
поремећаје и говорну патологију 
“Проф. Др Цветко Брајовић”, до 
82 дана у Специјалној болници 
за рехабилитацију и ортопедску 

протетику .

од укупног броја болничких дана у свим 
болницама у Београду остварено је на 

одељењима физикалне медицине

Број постеља за физикалну медицину и рехабилитацију, 2019.

Подаци о раду одељења физикалне медицине и рехабилитације

Најчешћи узроци хоспитализације 
(%), 2019.

4%

67%

13%

 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
 

 
 
 
 
 

530

180

340

110

30
11

10
Институт за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију и 
ортопедску протетику
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Зотовић"

Специјална болница за церебралну парализу и 
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Завод за психофизиолошке поремећаје и 
говорну патологију "Проф др Цветко Брајовић”

ВМА

Институт за зз мајке и детета

15,7

12,1

7,1

6,7
5,8

4,3

48.3

Најчешћи узроци хоспитализације (%), 2019.

Z96 Присуство другог функционалног 
имплантата

G81 Једнострана парализа ‐ одузетост

M54 Бол у леђима

Z95 Присуство имплантата и графтова на 
срцу и крвним судовима

S72 Прелом бутњаче

Z89 Стечени недостатак уда

Остало

 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
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СТРУКТУРА ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019.

СТОПА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИКА БЕОГРАДА, 2019.

47% 53%

су старији од 
65 година

су београдски 
осигураници 2

1

3,8/1.000  становника 

4,1/1.000  жена

3,5/1.000  мушкараца

11,1/1.000  65+ година 

 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
 

У стационарним установама специјализованим за рехабилитацију обезбеђују се рехабилитациони 
поступци као континуирани продужетак лечења и рехабилитације, када се функционалне сметње не могу 
ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне 
болести. Овим пресеком рада одељења физикалне медицине и рехабилитације није обухваћена рана 
рехабилитација која се спроводи у великом броју болница у Београду. 

 
 

 
 
Број постеља за физикалну медицину и рехабилитацију 

 
 

Подаци о раду одељења физикалне медицине и рехабилитације 
 

Обележје  2010  2014  2019  Тренд 

Број постеља  1.235  1.163  1.211  ↓ 
Број хоспитализованих лица  11.899  12.074  12.770  ↑ 

Просечна дужина лечења (дани)  31,0  30,6  28,1  ↓* 
Просечна заузетост постеља (%)  82  87  81  ↓ 

Број специјалистичких прегледа**  122.471  147.886  136.670  ↑* 
Број лекара специјалиста**  153  142  144  ↓* 

**У број специјалистичких прегледа и број лекара специјалиста укључени су и 
 прегледи и лекари из болница које немају стационарна одељења 
*статистичка значајност тренда 
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Институт за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију и 
ортопедску протетику

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав 
Зотовић"

Специјална болница за церебралну 
парализу и развојну неурологију

Завод за психофизиолошке поремећаје и 
говорну патологију "Проф др Цветко 
Брајовић”
ВМА

Институт за зз мајке и детета

15,7

12,1

7,1
6,7

5,84,3

48.3

Најчешћи узроци хоспитализације (%), 2019.
Z96 Присуство другог функционалног 
имплантата
G81 Једнострана парализа ‐ одузетост

M54 Бол у леђима

Z95 Присуство имплантата и графтова на срцу 
и крвним судовима
S72 Прелом бутњаче

Z89 Стечени недостатак уда

Остало

СТРУКТУРА 
ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ, 2019 
 
53% жене   
47% мушкарци  

½ су старији од 65 година 
2/3 београдски осигураници 
 
СТОПА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНОВНИКА БЕОГРАДА 
 
3,8/1.000 становника,  
4,1/1.000 жена,  
3,5/1.000 мушкараца,  
11,1/1.000 65+ година  

67% од укупног броја 
хоспитализованих пацијената је лечено у 
Институту за рехабилитацију 

4% од укупног броја хоспитализованих лица у свим болницама у Београду је лечено на одељењима физикалне медицине 

13% од укупног броја болничких дана у свим болницама у Београду остварено је на одељењима физикалне медицине 

Просечна дужина лечења  у 2019. 
години има вредности од 13 дана у 
Заводу за психофизиолошке 
поремећаје и говорну патологију 
"Проф. Др Цветко Брајовић”, до 82 
дана у Специјалној болници за 
рехабилитацију и ортопедску 
протетику  
 

**У број специјалистичких прегледа и број лекара специјалиста укључени су и
 прегледи и лекари из болница које немају стационарна одељења
*статистичка значајност тренда

Институт за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију
и ортопедску протетику

Клиника за рехабилитацију
“Др Мирослав Зотовић”

Специјална болница за церебралну
парализу и развојну неурологију

Завод за психофизиолошке поремећаје
и говорну патологију “Проф Цветко Брајовић”

ВМА

Институт за здравствену заштиту
мајке и детета

Z96  Присуство другог функционалног
          имплантата

G81  Једнострана парализа - одузетост

M54  Бол у леђима

Z95  Присуство имплантата и графтова на
         срцу и крвним судовима

S72  Прелом бутњаче

Z89  Стечени недостатак уда

Остало
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Ургентни центар Клиничког центра Србије

Ургентни центaр je јединственa установa, која, кроз заједништво Клиника КЦС и мултидисциплинарни приступ, 
пружа највиши ниво здравствене заштите пацијентима са ургентном патологијом, како са територије Београда, 
тако и целе Србије.

У састав Ургентног центра делом постељних
капацитета улазе следеће клинике:

 Клиника за дигестивну хирургију 
 (121 постеља);
 Клиника за ортопедску хирургију и 
 трауматологију (46);
 Клиника за неурохирургију (30);
 Клиника за кардиологију (58);
 Клиника за неурологију (27);
 Клиника за гастроентерологију (9);
 Клиника за ендокринологију, дијабетес и
 болести метаболизма (8);
 Клиника за хематологију (4); 
 Клиника за алергологију и имунологију (4).

Важан сегмент делатности лечења најтежих
пацијената за територију Србије УЦ обавља

у оквиру Центра за трансплантацију.

Подаци о раду Ургентног центра, 2010. и 2019. година  

Прегледани пацијенти по начину 
доласка у Ургентни центар (%), 2019.

2010 2019

Број лекара 
специјалиста*

Дужина болничког 
лечења (дани)

Болнички 
леталитет (%)

Заузетост
постеља (%)

Број прегледа

Број оперисаних 
пацијената

Број болнички 
лечених 

пацијената*

38

6,2

10,8

92,9

217.737

4.483

16.400

53

6,4

11,1

84,4

227.742

4.470

14.830 10%

0,3%

9%

3%

3%

5%

40%

УРГЕНТНИ ЦЕНТАР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 
 

Ургентни  центaр  je  јединственa  установa,  која,  кроз  заједништво  Клиника  КЦС  и  мултидисциплинарни  приступ, 
пружа највиши ниво здравствене заштите пацијентима са ургентном патологијом, како са територије Београда, тако 
и целе Србије. 
 
У саставу Ургентног центра делом постељних 
капацитета улазе следеће клинике:       
1. Клиника за дигестивну хирургију (121 постеља);           
2. Клиника за ортоп. хирургију и трауматологију (46); 
3. Клиника за неурохирургију (30);                                        
4. Клиника за кардиологију (58);           
5. Клиника за неурологију (27); 
6. Клиника за гастроентерологију (9); 
7. Клиника за ендокринологију, дијабетес и   
болести метаболизма (8); 
8. Клиника за хематологију (4);  
9. Клиника за алергологију и имунологију (4). 

 
   
           
 
 

 
 

Подаци о раду Ургентног центра, 2010. и 2019. година   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*присутна статистичка значајност тренда 

 

                                                               
                          

2
5
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Прегледани пацијенти по начину доласка у Ургентни центар (%), 2019.

По упуту из ДЗ

Колима ХМП

Без упута

Обележје  2010  2019  2019/2010 

Број лекара 
специјалиста*  38  53    40% 

Број болнички 
лечених пацијената*  16400  14830    10% 

Дужина болничког 
лечења (дани)  6.2  6.4       3% 

Болнички леталитет (%)  10.8  11.1       3% 
Заузетост постеља (%)  92.9  84.4       9% 
Број прегледа  217.737  227.742       5% 
Број оперисаних 
пацијената  4483  4470    0,3% 

Важан сегмент делатности лечења најтежих 
пацијената за територију Србије УЦ обавља 
у оквиру Центра за трансплантацију.   

7%
прегледаних пацијената 

се хоспитализује 

хоспитализованих пацијената 
је оперисана у прва 72 сата

3
1

хоспитално лечених 
пацијената у 2019 години су 
били становници Београда

73%

Узрасно специфичне стопе 
(на 1.000 становника)

4,96,6

Стопа хоспитализације становника Београда у 
Ургентном центру, 2019. година

5,7/1.000 становника

Стопе специфичне у односу 
на пол (на 1.000 становника)  

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, 2019.

НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ СМРТИ, 2019.

I21 Акутни инфаркт срца;
S06 Повреда унутар лобање;
I20 Стезање у грудима.

I21 Акутни инфаркт срца;
S06 Повреда унутар лобање; 
I61 Крварење у мозгу.

*присутна статистичка значајност тренда

 
 
 
7% прегледаних се хоспитализује 
 
1/3 хоспитализованих пацијената је оперисана у прва 72 сата 
 
 

хоспитално лечених пацијената у 2019. години су били становници Београда 
 

 
Стопа хоспитализације становника Београда у Ургентном центру, 2019. године 

5,7/1000 становника 
 

Узрасно специфичне стопе                Стопе специфичне у односу на пол 
                    (на 1000 становника)                                                  (на 1000 становника) 
 

                                                            6,6 (м)           4,9 (ж) 
              

                             

     
Најчешћи узроци хоспитализације, 2019.  
I21  Акутни инфаркт срца; 
S06 Повреда унутар лобање; 
I20  Стезање у грудима. 

                           

Најчешћи узроци смрти, 2019. 
 I21 Акутни инфаркт срца; 
S06 Повреда унутар лобање;  
 I61 Крварење у мозгу. 
 
 

73%

0.2
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7.1

14.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0‐14 15‐49 50‐64 65 и више
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БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Приватне болнице

Приватне болнице у Београду, према намени, 2019. 

Најчешће групе обољења по МКБ-10, 2019. Најчешће дијагнозе, 2019.

3%

3%

од укупног броја 
болничких постеља у 
Београду се налази у 

приватним болницама

16% су стари 65 и 
више година

2% су млађи од 
20 година

од укупног броја 
хоспитализованих 

пацијената је лечено у 
приватним болницама

КО?

ЗБОГ ЧЕГА?

Градском заводу за јавно здравље, Београд 
је у 2019. години достављало извештаје 
о раду 39 приватних болница, од којих је 
11 општих болница, а 28 су специјалне. 
Најбројније су болнице за пластичну и 
реконструктивну хирургију, гинекологију и 
акушерство и интерну медицину.

8 установа ради по принципу дневне 
болнице.

ПРИВАТНE	БОЛНИЦЕ	

Приватне болнице у Београду, према намени у 2019.  

 
3% Од укупног броја болничких постеља у Београду се налази у приватним болницама.  
3% Од укупног броја хоспитализованих пацијената је лечено у приватним болницама. 
 
ГДЕ?    
332 постеље   9585 хоспитализација 3,2 дана -просечна дужина лечења 
Дневна болница 104 места 5071 лечени пацијент 1,2 дана – просечна дужина лечења 

 
КО? 
77% су жене   37% нису становници Београда  16% су стари 65 и више година 
23% мушкарци (графикон са последње стране)  2% су млађи од 20 година 
 
ЗБОГ ЧЕГА? 
Најчешће групе обољења по МКБ -10, 2019 Најчешће дијагнозе,2019 
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болести мокраћно‐
полног система

трудноћа и порођај
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болести ока

болести система 
крвотока

душевни 
поремећаји

остало

1775

396

340
271

239
150

3621

неплодност жене 
N97

царски рез O82

старачка катаракта 
Н25

медицински 
побачај O04

повишен крвни 
притисак I10

друге болести 
носа J34

остало

Градском заводу за јавно здравље, 
Београд је у 2019. години достављало 
извештаје о раду 39 приватних 
болница, од којих је 11 општих 
болница, а 28 су специјалне. 
Најбројније су болнице за пластичну и 
реконструктивну хирургију, 
гинекологију и акушерство и интерну 
медицину. 
 
8 установа ради по принципу дневне 
болнице. 

23%

77%

332
постеље

104
места

5.071
лечених 

пацијената

9.585
хоспитализација

3,2
просечна дужина 

лечења 

дана

1,2
просечна дужина 

лечења 

дана

ГДЕ?

стационар

ДНЕВНА

БОЛНИЦА

 

Становници Београда Остали

63%
37%

Остали            Становници  
Београда

ПРИВАТНE	БОЛНИЦЕ	

Приватне болнице у Београду, према намени у 2019.  

 
3% Од укупног броја болничких постеља у Београду се налази у приватним болницама.  
3% Од укупног броја хоспитализованих пацијената је лечено у приватним болницама. 
 
ГДЕ?    
332 постеље   9585 хоспитализација 3,2 дана -просечна дужина лечења 
Дневна болница 104 места 5071 лечени пацијент 1,2 дана – просечна дужина лечења 

 
КО? 
77% су жене   37% нису становници Београда  16% су стари 65 и више година 
23% мушкарци (графикон са последње стране)  2% су млађи од 20 година 
 
ЗБОГ ЧЕГА? 
Најчешће групе обољења по МКБ -10, 2019 Најчешће дијагнозе,2019 
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1775

396

340
271

239
150

3621

неплодност жене 
N97

царски рез O82

старачка катаракта 
Н25

медицински 
побачај O04

повишен крвни 
притисак I10

друге болести 
носа J34

остало

Градском заводу за јавно здравље, 
Београд је у 2019. години достављало 
извештаје о раду 39 приватних 
болница, од којих је 11 општих 
болница, а 28 су специјалне. 
Најбројније су болнице за пластичну и 
реконструктивну хирургију, 
гинекологију и акушерство и интерну 
медицину. 
 
8 установа ради по принципу дневне 
болнице. 

ПРИВАТНE	БОЛНИЦЕ	

Приватне болнице у Београду, према намени у 2019.  

 
3% Од укупног броја болничких постеља у Београду се налази у приватним болницама.  
3% Од укупног броја хоспитализованих пацијената је лечено у приватним болницама. 
 
ГДЕ?    
332 постеље   9585 хоспитализација 3,2 дана -просечна дужина лечења 
Дневна болница 104 места 5071 лечени пацијент 1,2 дана – просечна дужина лечења 

 
КО? 
77% су жене   37% нису становници Београда  16% су стари 65 и више година 
23% мушкарци (графикон са последње стране)  2% су млађи од 20 година 
 
ЗБОГ ЧЕГА? 
Најчешће групе обољења по МКБ -10, 2019 Најчешће дијагнозе,2019 
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Градском заводу за јавно здравље, 
Београд је у 2019. години достављало 
извештаје о раду 39 приватних 
болница, од којих је 11 општих 
болница, а 28 су специјалне. 
Најбројније су болнице за пластичну и 
реконструктивну хирургију, 
гинекологију и акушерство и интерну 
медицину. 
 
8 установа ради по принципу дневне 
болнице. 
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Најчешћи узроци смрти су малигна обољења (карциноми 
душника и плућа, дојке, панкреаса, јајника и желудца), с 
обзиром да неке приватне болнице збрињавају пацијенте у 
терминалној фази болести.

Број лечених у приватним болницама у Београду, 2010-2019.

Број лекара и медицинских сестара/техничара стално запослених
 у приватним болницама у Београду, 2010. и 2019. 

83%

11%

H25 и H26 катаракта

I83 проширене вене  
 ногу

Најчешћи узроци лечења у дневним 
болницама приватних установа, 2019.

43 лекара и 78 медицинских сестара
је радило у дневним болницама

ДНЕВНА

БОЛНИЦА

У 2019. години:

101   хоспитализовани пацијент   
              по лекару, у току године

    65 хоспитализованих лица по   
            медицинској сестри/техничару,  
            у току године 

је однос медицинских  
сестара/техничара и лекара1,6:1

је износио болнички 
леталитет у 2019. години

1,35%

У 2019. години је број приватних 
болница (које су доставиле податке 

о раду) био за 8 већи у односу на 
претходну годину. 

 
Структура по полу становника Београда лечених у  

приватним болницама, 2019.

Специфична стопа хоспитализације становника  
Београда (на 1.000), 2019.

мушкарци жене1,07 3,84
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Лекари медицинске сестре
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

ЗАКЉУЧАК

Болничку здравствену заштиту становницима Београда обезбеђује 26 државних болница (5 клини-
ка, 9 института, 6 специјалних болница, 4 клиничко-болничка центра, 1 клинички центар и Војноме-
дицинска академија са делом капацитета) и 3 стационара у установама примарне заштите. Укупан 
број постеља за стационарно лечење пацијената износи 10.593, а обезбеђеност постељним капа-
цитетима од 6,25/1000 становника је повољнија од прописане вредности за ниво Републике Србије 
(5,5/1000 становника). Сваки трећи хоспитализовани пацијент није становник Београда, тако да је 
број постеља, односно реална обезбеђеност болничким постељама становника Београда мања од 
прописане. Просечна заузетост постељног фонда у последњих 10 година се константно смањује, а у 
2019. години је била 68%. Оваква искоришћеност постељних капацитета на укупном нивоу, која је у 
оквиру појединих медицинских дисциплина знатно мања, упућује на потребу за реорганизацијом 
постојећих капацитета и пренаменом у дневне болнице или простор за различите дијагностичке и 
терапијске поступке.

У болницама у Београду 1363 постеље (не рачунајући капацитете за дијализу) су намењене за дијаг-
ностику и третман пацијената који траје краће од 24 сата. На тај начин постиже се већа безбедност 
пацијената, мањи ризик од интрахоспиталних инфекција у односу на стационарно лечење, већи 
комфор пацијената и уштеда ресурса. Сваки трећи пацијент у болницама у Београду у 2019. години 
је лечен у дневној болници. Имајући у виду све бржи развој медицинских технологија, као и финан-
сијске подстицаје (плаћање болница по систему дијагностички сродних група), у будућности може-
мо очекивати још већу заступљеност овог вида лечења.

Све болничке зграде у Београду изграђене су пре 50 и више година. Иако су реновиране, смештајни 
услови у већини не испуњавају очекивања које имају пацијенти у XXI веку. У истраживањима задо-
вољства пацијената болничким лечењем, пацијенти указују да им највише смета недостатак мокрих 
чворова (тоалета и купатила), недостатак простора за дневни боравак за покретне пацијенте, као и 
за посетиоце пацијената, затим вишекреветне собе и неадекватан намештај (укључујући неудобне 
кревете, недостатак ормара за одлагање ствари), као и недостатак телевизора, који омогућавају да 
пацијентима лакше и брже прође време током болничког лечења.
 У складу са савременим трендовима дијагностике и лечења значајно је смањена просечна заузе-
тост постељних капацитета у скоро свим медицинским дисциплинама. Тиме су створени предусло-
ви за адаптацију болничког простора у складу са потребама пацијената, као и за ширење капацитета 
дневних болница.

Демографски трендови старења становништва Србије, као и Београда, утицали су на промену ста-
росне структуре хоспитализованих пацијената. Пре 40 година сваки осми пацијент на болничком 
лечењу у Београду је био старији од 65 година, пре 20 година – сваки пети, а у 2019. години – сваки 
трећи пацијент. То захтева прилагођавање услова болничког смештаја овој популационој групи, али 
и бољу обезбеђеност сестринском негом.  

У 2019. години у београдским болницама, поред болесне деце, боравило је преко 17.000 њихових 
родитеља и старатеља као пратиоца, а у 8 болница капацитети за пратиоце болесника су недовољ-
ни. Смањење просечог броја заузетих педијатријских постеља, омогућава да се унапреде услови 
смештаја (број места, као и комфор) за пратиоце лечене деце.

Пацијенти се на болничко лечење најчешће примају због обољења из групе тумора, која су од 2012. 
године више заступљена од болести система крвотока. Отуда је и заузетост постељних капацитета 
у Институту за онкологију и радиологију Србије, као у Институту за кардиоваскуларне болести „Де-
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диње“ и Клиници за кардиохирургију КЦС већа од оптималне. Очекујемо да ће се овакав тренд на-
ставити и у наредном периоду, с обзиром на савремене стилове живота и факторе ризика, због чега 
је потребно повећање капацитета у овим областима.

Висока оптерећеност капацитета је и у Ургентном центру КЦС, уз стварање гужви и дуго чекање па-
цијената на преглед. Подаци из других земаља показују да је између 20 и 40% посета одељењу ур-
гентне медицине непотребно. Пацијенти се опредељују за ова одељења јер знају да ће брже добити 
све потребне дијагностичке и терапијске услуге, него када се обраћају изабраном лекару. Такође, и 
тешкоће да се закаже преглед у здравственим установама примарне заштите, дужина чекања и рад-
но време ових установа, као и близина и кратко време потребно да се стигне до Ургентног центра 
доводе до већег и неоправданог коришћења. Изградња новог објекта Клиничког центра Србије ће 
делимично унапредити услове у Ургентном центру, али је неопходан и низ других мера укључујући 
и едукацију пацијената везану за  рационално коришћење услуга здравствене заштите.
Годишње се у болницама обави преко 3,5 милиона специјалистичких прегледа за амбулантне па-
цијенте. Време чекања на преглед и дужина посете су важне детерминанте квалитета специјалис-
тичке службе, утичу на тачност дијагнозе и задовољство пацијента. Истовремено, ово су аспекти 
на које пацијенти имају највише притужби. С обзиром на то, као и на високу оптерећеност лекара 
специјалиста прегледима у оквиру већине медицинских грана, овај сегмент болничког рада треба 
да буде предмет унапређења.

На листама чекања за процедуре за које је уведена обавеза формирања  листи било је преко 25.000 
пацијената на крају 2019. године. Највише пацијената чека за уградњу ендопротезе колена (преко 
8.000), затим кука (преко 4.000) и за операцију катаракте (преко 6.000). Активности које Министар-
ство здравља, заједно са Републичким фондом за здравствено осигурање и здравственим устано-
вама, спроводи у циљу смањења листи чекања (набавка већих количина уградног материјала, уго-
варање са приватним установама) омогућиле су смањење броја пацијената на листи за катаракту, 
али је неопходно повећање кадровских капацитета у области ортопедије, како би се операције кука 
и колена могле обављати у две смене.

Здравствену заштиту у болницама у Београду обезбеђује око 4000 лекара и 11.500 медицинских 
сестара/техничара. Иако је у последњих 10 година повећан број и лекара и медицинских сестара,а 
смањен број немедицинских радника,  постоји дефицит сестринског кадра у односу на прописане 
нормативе.

И на крају, треба споменути и све интензивнији развој приватног сектора у области болничке зашти-
те. У приватним болницама у Београду у 2019. години лечено је близу 10.000 пацијената, а још око 
5.000 у дневним болницама. РФЗО има уговор и финансира услуге биомедицински потпомогнуте 
оплодње са 6, а операције катаракте са 10 приватних болница. Такође финансира и хемодијализу 
у 2, као и услуге хипербаричне оксигенације у једној специјалној болници у Београду. Коришћење 
осталих услуга приватног сектора зависи од платежне способности пацијената. 

С обзиром на постигнуту обезбеђеност болничким постељама у државном сектору и искоришће-
ност тих капацитета, мишљења смо да и у наредном периоду треба уговарати са приватним секто-
ром само појединачне услуге за које постоје недовољни капацитети, односно листе чекања.
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ПРЕДЛОГ МЕРА

У циљу унапређења болничке заштите, а на основу вишегодишњих трендова показатеља рада 
болница и у складу са резултатима анализе рада стационарних установа  у Београду, а треба плани-
рати и реализовати следеће мере и активности:

1. Смањење броја стандардних болничких постеља у медицинским дисциплинама које имају 
ниску заузетост постељног фонда и где се очекује да ће се таква заузетост одржати у и наредном 
периоду (офталмологија, ОРЛ, пластична и реконструктивна хирургија, медицина рада, ортопедија 
и трауматологија, педијатрија, психијатрија, гинекологија са акушерством, неонатологија). У првој 
фази предложено је смањење за око 600 постеља, а њихов детаљан приказ по медицинским 
дисциплинама и здравственим установама дат је у тексту анализе. Наведено смањење неће 
негативно утицати на болничку здравствену заштиту, а обезбедиће бољу искоришћеност постељних 
и просторних капацитета и ефикасније коришћење ресурса у здравственом систему. 

2. Добијени простор настао смањењем броја стандардних болничких постеља, искористити за 
развој дневних болница, као и за унапређење смештајних услова за пацијенте и пратиоце пацијената 
(мање кревета у болесничким собама, више мокрих чворова, оформити простор за дневни боравак 
пацијената и сл). Овакву пренамену треба детаљно испланирати тако да омогућaва флексибилност, 
односно поновно коришћење за стационарно лечење пацијената у случају ванредних околности и 
угрожавања здравствене безбедности становништва.

3. У циљу унапређења безбедности болничке заштите, услове болничког смештаја прилагодити 
потребама најстаријих пацијената, с обзиром на демографске трендове старења и повећање 
њиховог учешћа у структури болнички лечених пацијената (постављање рукохвата поред болничких 
кревета и у купатилима, веће растојање између болничких постеља, коришћење болничких постеља 
које су прилагођене овој популационој групи и смањују ризик од пада са кревета и сл.),

4. Развијати одељења за палијативну негу у складу са Стратегијом за палијативно збрињавање 
(наменски простор, могућност да чланови породице бораве уз пацијента, адекватна кадровска 
обезбеђеност и др.). С обзиром на ниску заузетост постојећих капацитета за палијативно збрињавање 
уз истовремени пораст броја оболелих од малигних и других прогресивних болести у популацији, 
потребно је побољшати сарадњу домова здравља са клиничко-болничким центрима и искористити 
капацитете опредељене за овај вид збрињавања. 

5. Повећати број места за смештај пратиоца педијатријских болесника, с обзиром на њихов 
значај на бржи опоравак и хуманији третман оболелог детета. 

6. Омогућити повећање капацитета у медицинским дисциплинама у којима расту потребе за 
болничким лечењем, а постигнута заузетост постељног фонда је већа од оптималне (онкологија, 
кардиоваскуларна хирургија и ургентна медицина). 

7. Омогућити бољу информисаност становништва о томе које установе учествују у ургентном 
збрињавању, њиховој територијалној расподели, као и о потреби да се за сва стања која нису 
ургентна помоћ прво потражи у установама примарног нивоа здравствене заштите, како би се 
растеретио Ургентни центар Клиничког центра Србије.

8. Омогућити услове да се знатно већи број порођаја у КБЦ „Земун“, КБЦ „Звездара“, као и 
у КЦС обавља уз примену епидуралне анестезије, као и уз присуство партнера или породиљи 
блиске особе. На тај начин би се испунила очекивања савремених трудница и капацитети  ових 
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породилишта би били боље искоришћени, чиме би се смањило оптерећење акушерских одељења 
у ГАК „Народни фронт“ и КБЦ „Др Драгиша Мишовић“. Такође, информисати труднице у Лазаревцу и 
околним општинама о могућностима порођаја у овој установи и на тај начин повећати број порођаја 
у ДЗ Лазаревац, с обзиром да је пуштено у рад ново породилиште и знатно побољшани смештајни 
услови за породиље и бебе.  

9. Повећавати капацитете и развијати рад дневних болница, нарочито хируршких. Неопходна 
је прецизнија законска регулатива у овој области (дефинисати стандарде за простор и опрему, 
редефинисати кадровске нормативе, дефинисати „корпу услуга“ које се могу пружати у дневној 
болници, медицинску документацију која се води у дневној болници и др.).

10. У циљу смањења листа чекања и уважавања рокова за пружање услуга дефинисаних 
Правилником о листама чекања, омогућити извођење ортопедских операција у две смене, с 
обзиром да највећи број пацијената (преко 12.000) чека на процедуру уградње ендопротезе колена 
и кука.

11. Неопходно је повећање броја медицинских сестара у складу са подацима о коришћењу 
болничких капацитета, с обзиром да је постојећи број знатно мањи од прописаног норматива 
у већини медицинских дисциплина, као и у већини болничких установа. Такође је неопходна 
адекватна расподела у свим сменама, с обзиром да пацијенти у анкетама указују на недовољан 
број медицинских сестара у ноћној смени. 

12. Континуирано обезбеђивати правовремено занављање лекарског специјалистичког кадра. 
Број лекара специјалиста у већини медицинских дисциплина, као и у већини установа одговара 
прописаном нормативу, а недостатак постоји у хируршким дисциплинама.

13. С обзиром на значајна одступања просечне оптерећености специјалиста у односу на 
прописану у већини медицинских грана, али и на промене у области болничке здравствене 
заштите, потребно је прописане мере извршења преиспитати и редефинисати на основу података о 
савременим дијагностичким и терапијским поступцима.

14.  На исти начин, потребно је осавременити нормативе за медицинске раднике. У складу са 
повећањем обима поликлиничког рада, као и рада дневних болница, није оправдано норматив 
за лекаре у болницама одређивати искључиво у односу на болничке постеље. Такође је потребно 
дефинисати норматив кадра, као и мере оптерећења за лекаре специјалисте за области које нису 
обухваћене садашњим подзаконским актима (рад у ангио салама, на одељењима кардиохирургије, 
делатност икс и гама ножа, и сл).

15. Из домена прописа, преиспитати одредбе Уредбе о плану мреже здравствених установа које 
се односе на структуру постељног фонда према интензитету неге, с обзиром на потребе пацијената 
за вишим нивоима неге. 

16. Преиспитати оправданост рада одељења, односно стационара малих капацитета (одељење 
за грудну хирургију у КБЦ „Б. коса“, за  офталмологију у Институту за здравствену заштиту мајке и 
детета Србије, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Институт за медицину 
рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ и др.). Једно од могућих решења је припајање ових одељења 
другим установама.  
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17. У циљу повећања задовољства пацијената унапредити квалитет исхране и обезбедити 
разноврснију храну, имајући у виду бројне примедбе пацијената на овај сегмент болничке 
делатности.

18. Унапредити услове у државним дијализним центрима, посебно у погледу простора за 
дијализу, као и информисаност пацијената, а на бази резултата анализе задовољства пацијената на 
хроничном програму дијализе. 

19.  Посебне напоре треба уложити у повећање свести становништва о значају донорства 
органа и јачање капацитета здравствених установа за обављање трансплантација. Важан сегмент 
свеобухватне и савремене здравствене заштите је лечење трансплантацијом органа, ткива и ћелија.

20. Детаљније сагледавање заказивања специјалистичких прегледа у болницама преко ИЗИС-а 
(број датих термина за прегледе, број реализованих прегледа и сл., по медицинским дисциплинама 
и по болницама) је неопходно ради  дефинисања мера за скраћивање дужине чекања на преглед, 
као и за изједначавање оптерећености кадра када су у питању специјалистички прегледи. 

21. Увести евиденцију у примарној заштити о немогућности заказивања и дужини чекања на 
специјализоване услуге, попут прегледа на скенеру и магнетној резонаци, као и за специјалистичке 
прегледе у болничким установама. Постојећи систем заказаивања не даје могућност сагледавања 
колико пацијената чека на ове услуге и дужини њиховог чекања.

22. Са приватним сектором наставити уговарање појединачних услуга за које постоје недовољни 
капацитети, односно листе чекања у државном сектору. 

23. Организовати и спроводити превентивне програме на свим нивоима здравствене заштите, 
као и мере раног откривања хроничних незаразних болести које су водећи узроци хоспитализације 
(тумори и болести система крвотока). Треба подстаћи и укључивање болница у европску мрежу 
болница које промовишу здравље (Health Promotion Hospitals).

24. Подстаћи примену телемедицине у областима у којима је то могуће и на тај начин повећати 
доступност услуга уско специјализованог кадра који ради у београдским установама становништву 
целе земље. 
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Здравствена делатност на више нивоа здравствене заштите, као и установе које је обављају 
дефинисана је Законом о здравственој заштити. Здравствену делатност на више нивоа у Београду 
обавља шест здравствених установа и то:

Градски завод за јавно здравље, Београд, у складу са Правилником о показатељима квалитета 
здравствене заштите, за ове установе прикупља и анализира показатеље квалитета. С обзиром на 
специфичност установа које обављају делатност на више нивоа здравствене заштите, показатељи 
квалитета су дефинисани посебно за сваку здравствену установу. 

Сем тога, на захтев Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства здравља Републике 
Србије, за Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ и Завод за психофизиолошке 
поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“, Градски завод за јавно здравље, 
Београд прикупља и анализира и податке у вези са планирањем и реализацијом планова рада, 
организацијом рада, кадровским потребама и друго. Због тога су ове две здравствене установе 
приказане у публикацији са болничким установама. Ове две установе, за разлику од осталих 
наведених у свом саставу имају и стационар што их такође издваја.

Сем основном делатношћу, здравствене установе на више нивоа здравствене заштите баве се и 
истраживањем и откривањем узрока, појава и начина ширења обољења као и начина и мера за 
њихово спречавање, сузбијање и рано откривање.  Ове установе спроводе истраживањa и предлажу 
увођење нових метода превенције, дијагностике, лечења, здравствене неге и рехабилитације 
и учествују у утврђивању стручно-медицинских и доктринарних ставова и пружају стручно-
методолошку помоћ у њиховом спровођењу.

1. Институт за трансфузију крви Србије 
2. Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“
3. Завод за биоциде и медицинску екологију
4. Градски завод за јавно здравље, Београд
5. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“
6. Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ je здравственa установa основанa 
за територију целе Србије тако да услуге у оквиру делатности за коју je основан пружа  
становницима целе Републике.
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Институт за трансфузију крви Србије

Институт за трансфузију крви Србије је високоспецијализована, научноистраживачка и наставна 
здравствена установа која обавља делатност промоције, планирања, прикупљања и тестирања, 
обраде, чувања и дистрибуције крви и компонената крви. У оквиру Института формирано је више 
лабораторија, основани су национални центри за хемофилију, типизацију ткива и фракционисање 
плазме. 

 2

Институт за трансфузију крви Србије 
 

Институт  за  трансфузију  крви  Србије  је  високоспецијализована, 
научноистраживачка  и  наставна  здравствена  установа  која  обавља  делатност 
промоције, планирања, прикупљања и тестирања, обраде, чувања и дистрибуције крви 
и компонената крви. У оквиру Института формирано је више лабораторија, основани су 
национални центри за хемофилију, типизацију ткива и фракционисање плазме.   
 
   Кадар у Институту за трансфузију крви Србије   

година  укупно  лекари 
медицинске 

сестре/ 
техничари 

фармацеути  здравствени 
сарадници 

немедици‐
нски 

радници 
2010  395  56  92  6  101  140 
2014  370  51  75  6  124  114 
2019  341  60  72  4  119  86 
 
Просечан број прегледаних давалаца крви  
по лекару и ефективни број лекара који је  
радио на прикупљању и издавању крви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Преузето са сајта Института за трансфузију крви Србије   

3547

3443

4315

19

21

20

2010

2014

2019

број прегледа/лекар број лекара  У 2019. години за 44% више 
давања крви (78.241) него 
пре 10 година (43.579), од 
тога око 74%  на терену, у 

мобилним екипама. 
 

89.733 прегледаних 
добровољних давалаца крви 
у 2019. години, за 40% више 
него 2010. године, али за 
23% мање него 2014. 

 
Сваке године, од укупног 
броја, око 25% нових 

давалаца крви. 
 

У 2019. години 15% 
прегледаних давалаца из 
здравствених разлога, није 

могло да да крв, 
а 2010. године чак 21%. 

У 2019. години 
 прикупљено 40.000 литара крви 

 издате су 72.323 дозе делеукоцитованих 
еритроцита, а само 5 јединица целе крви 
 урађено је 522.305 различитих 

лабореторијских анализа (имуносеролошке 
анализе, HLA тестови, одређивања АВО/Rh 

крвних група, тестови хемостазе). 

Уназад десет година укупан 
број запослених смањен за 
14%, првенствено на рачун 

смањења броја 
немедицинских радника. 
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броја, око 25% нових 

давалаца крви. 
 

У 2019. години 15% 
прегледаних давалаца из 
здравствених разлога, није 

могло да да крв, 
а 2010. године чак 21%. 

У 2019. години 
 прикупљено 40.000 литара крви 

 издате су 72.323 дозе делеукоцитованих 
еритроцита, а само 5 јединица целе крви 
 урађено је 522.305 различитих 

лабореторијских анализа (имуносеролошке 
анализе, HLA тестови, одређивања АВО/Rh 

крвних група, тестови хемостазе). 

Уназад десет година укупан 
број запослених смањен за 
14%, првенствено на рачун 

смањења броја 
немедицинских радника. 

Просечан број прегледаних давалаца крви 
по лекару и ефективни број лекара који је 
радио на прикупљању и издавању крви

Уназад десет година укупан број 
запослених смањен за 

14% 
првенствено на рачун смањења
 броја немедицинских радника.

У 2019. години 
за 44% више давања крви (78.241) 

него пре 10 година (43.579), 
од тога око 74% на терену, 

у мобилним екипама.

89.733 прегледаних добровољних 
давалаца крви у 2019. години, 

за 40% више него 2010. године, 
али за 23% мање него 2014.

Сваке године, од укупног броја, 
око 25% нових давалаца крви.

У 2019. години 
15% прегледаних давалаца из 

здравствених разлога, није могло 
да да крв,

а 2010. године чак 21%.

У 2019. години

•    прикупљено 40.000 литара крви
•    издате су 72.323 дозе делеукоцитованих 
      еритроцита, а само 5 јединица целе крви
•    урађено је 522.305 различитих 
      лаборaторијских анализа    
      (имуносеролошке анализе, HLA тестови, 
      одређивања АВО/Rh крвних група, 
      тестови хемостазе).
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак’’ је здравствена установа која прати, проучава, 
испитује, утврђује, уводи и спроводи стручне и научне методе превенције и дијагностике заразних 
болести и производи серуме, вакцине и друге имунобиолошке и дијагностичке препарате и средства. 
Институт „Торлак“ поседује четири националне референтне лабораторије за дијагностику, од којих 
су три сертификоване од стране Светске здравствене организације. У сарадњи са заводима за јавно 
здравље, Институт снабдева здравствене установе на територији Републике Србије вакцинама из 
програма обавезне имунизације и другим вакцинама и серумима. На територији града Београда 
ове послове обавља у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље, Београд.

 3

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ 
 

Институт  за  вирусологију,  вакцине  и  серуме  „Торлак'' је  здравствена  установа 
која  прати,  проучава,  испитује,  утврђује,  уводи  и  спроводи  стручне  и  научне  методе 
превенције  и  дијагностике  заразних  болести  и  производи  серуме,  вакцине  и  друге 
имунобиолошке  и  дијагностичке  препарате  и  средства.  Институт  „Торлак“  поседује 
четири  националне  референтне  лабораторије  за  дијагностику,  од  којих  су  три 
сертификоване од стране Светске здравствене организације. У сарадњи са заводима за 
јавно  здравље,  Институт  снабдева  здравствене  установе  на  територији  Републике 
Србије вакцинама из програма обавезне имунизације и другим вакцинама и серумима. 
На територији града Београда ове послове обавља у сарадњи са Градским заводом за 
јавно здравље, Београд. 

 
Кадар у Институту за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" 

  
укупно  лекари  фарма‐

цеути 

немеди‐ 
цински  
радници 

здравствени 
сарадници 

2010  319  27  15  121  156 
2014  326  23  19  130  154 
2019  210  17  14  70  109 
разлика 2019/2010 (број)  ‐109  ‐10  ‐1  ‐51  ‐47 
разлика 2019/2010 (%)  ‐34,2  ‐37,0  ‐6,7  ‐42,1  ‐30,1 

 
 
 

 
 
 

Укупан број рекламација на квалитет производа  

 
 
Проценат решених неусаглашености у систему  
управљања квалитетом са захтевом за хитне  
мере 
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У  2019.  години  је  била 
само  једна  рекламација  на 
квалитет  производа,  а  број 
рекламација  у  посматраном 
периоду  има  опадајући  тренд. 
Од  2017.  године  није 
регистрована  ни  једна 
неусаглашености  у  систему 
управљања  квалитетом  са 
захтевом за хитне мере. 

 
 
Институт за вирусологију, 

вакцине и серуме „Торлак“ је у 
2020.  години  обновио  
производњу  вакцине  против 
сезонског грипа.  

 

Број запослених у Институт „Торлак“ смањен је за више од трећине уназад десет 
година, на рачун свих категорија запослених, а највише на рачун лекара, 

немедицинских радника и здравствених сарадника. 
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2020.  години  обновио  
производњу  вакцине  против 
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Број запослених у Институт „Торлак“ смањен је за више од трећине уназад десет 
година, на рачун свих категорија запослених, а највише на рачун лекара, 
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Број запослених у Институт „Торлак“ смањен је за више од трећине уназад десет година, на рачун свих 
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У 2019. години 
је била само једна рекламација 

на квалитет производа, а број 
рекламација у посматраном 

периоду има опадајући тренд. 

Од 2017. године 
није регистрована ни једна 
неусаглашености у систему 
управљања квалитетом са 

захтевом за хитне мере.

Институт за вирусологију, 
вакцине и серуме „Торлак“ је 

у 2020. години обновио  
производњу вакцине против 

сезонског грипа. 
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Завод за биоциде и медицинску екологију

Завод за биоциде и медицинску екологију је здравствена установа која обавља здравствену делатност 
на више нивоа здравствене заштите из области превентивне здравствене заштите становништва од 
заразних болести. Завод спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације у спречавању 
и сузбијању заразних болести у здравственим и другим установама, у складу са законом. Покретач 
је и творац програмских активности које се односе на контролу вектора – преносиоца заразних 
болести на територији града Београда и Републике Србије.

 4

Завод за биоциде и медицинску екологију 
 

Завод за биоциде и медицинску екологију је здравствена установа која обавља 
здравствену  делатност  на  више  нивоа  здравствене  заштите  из  области  превентивне 
здравствене  заштите  становништва  од  заразних  болести.  Завод  спроводи  мере 
дезинфекције,  дезинсекције  и  дератизације  у  спречавању  и  сузбијању  заразних 
болести  у  здравственим  и  другим  установама,  у  складу  са  законом.  Покретач  је  и 
творац  програмских  активности  које  се  односе  на  контролу  вектора  –  преносиоца 
заразних болести на територији града Београда и Републике Србије. 

Кадар у Заводу за биоциде и медицинску екологију 

  укупно  лекари  здравствени 
сарадници 

немедицински 
радници 

2010  52  3  31  18 
2014  53  5  31  17 
2019  35  5  18  12 
разлика 2019/2010 (број)  ‐17  2  ‐13  ‐6 
разлика 2019/2010 (%)  ‐32,7  66,7  ‐41,9  ‐33,3 

 
Број  запослених  у  Заводу  за  биоциде  и  медицинску  екологију  смањен  је 

трећину од 2010. године, на рачун свих категорија запослених, сем лекара, чији је број 
повећан иако су у питању мали бројеви (повећање за само 2 лекара). 

 

 

 

 

 

 

Број обављених контрола о бројности  
популације одраслих форми комараца  
на терену 
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У 2019. години било је 86.333 оперативних излазака на терен са 2.671 
корективном мером предузетом након излазака, плански изведених третмана, 

у здравственим и другим установама од посебног значаја 
и 

60.712 контролних излазака након извршеног третмана (ради процене 
биолошке ефикасности извршеног третмана) 

односно 
 у 70,3% оперативних излазака, што је највише уназад десет година. 

У 2019. години биле су 5.182 
контроле, надзора и 

мониторинга бројности 
популације комараца, што је 
једнако као и у 2017. и 2018. 
години, а овај број контрола је 

највећи у последњих 10 
година. 
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У 2019. години било је 86.333 оперативних излазака на терен са 2.671 
корективном мером предузетом након излазака, плански изведених третмана, 

у здравственим и другим установама од посебног значаја 
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60.712 контролних излазака након извршеног третмана (ради процене 
биолошке ефикасности извршеног третмана) 

односно 
 у 70,3% оперативних излазака, што је највише уназад десет година. 

У 2019. години биле су 5.182 
контроле, надзора и 

мониторинга бројности 
популације комараца, што је 
једнако као и у 2017. и 2018. 
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највећи у последњих 10 
година. 

 

Број обављених контрола о бројности  популације одраслих форми комараца на терену 

Број запослених у Заводу за биоциде и медицинску екологију смањен је за трећину од 
2010. године, на рачун свих категорија запослених, сем лекара, чији је број повећан иако 
су у питању мали бројеви (повећање за само 2 лекара).

У 2019. години било је 

86.333 
оперативних излазака на терен са 

2.671 
корективном мером предузетом након излазака, плански изведених третмана, у 

здравственим и другим установама од посебног значаја
и

60.712 
контролних излазака након извршеног третмана (ради процене биолошке ефикасности 

извршеног третмана)
односно

 у 70,3% 
оперативних излазака, што је највише уназад десет година.

У 2019. години биле су 
5.182 контроле, надзора 
и мониторинга бројности 
популације комараца, што је 
једнако као и у 2017. и 2018. 
години, а овај број контрола 
је највећи у последњих 10 
година.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

Градски завод за јавно здравље Београд је превентивна здравствена установа која обавља 
социјално – медицинску, хигијенско – еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену 
делатност. 

У 2019. години у Заводу је радило 337 радника запослених на неодређено време или за 1,5% више 
у односу на 2010. годину. 

ДЕЛАТНОСТ СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

Центар за промоцију здравља

Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

Центар за информатику и биостатистику у здравству

ДЕЛАТНОСТ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ СА МИКРОБИОЛОГИЈОМ

Центар за контролу и превенцију болести

Центар за микробиологију

ДЕЛАТНОСТ ХИГИЈЕНЕ

Центар за хигијену и хуману екологију

Центар за екотоксикологију

Делатност Завода се обавља кроз рад 7 центара и то:

Запослени на неодређено време у ГЗЈЗ, 2010. и 2019.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
 

Градски завод за јавно здравље је превентивна здравствена установа која обавља социјално 
– медицинску, хигијенско – еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.  

 
У 2019. години у Заводу је радило 337 радника запослених на неодређено време или за 1,5% 

више у односу на 2010. годину.  
 
Запослени на неодређено време у ГЗЈЗ, 2010. и 2019. 

 
 
 
Делатност Завода се обавља кроз рад 7 центара и то:  
 
ДЕЛАТНОСТ СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ  
Центар за промоцију здравља,  
Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите  
Центар за информатику и биостатистику у здравству 
 
ДЕЛАТНОСТ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ И МИКРОБИОЛОГИЈЕ  
Центар за превенцију и контролу болести  
Центар за микробиологију  
 
ДЕЛАТНОСТ ХИГИЈЕНЕ  
Центар за хигијену и хуману екологију 
 Центар за екотоксикологију  
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лекари сарадници са ВСС м. сестре/техничари

административни технички

  У 2019. години 
19,9 запослених на 100000 
становника Београда ради у 
Заводу. 
22 запослена/100000 
становника је прописани 
норматив. 
1/3 запослених је са високом 
стручном спремом.  

У 2019. години

19,9 запослених на 100000 
становника Београда ради у 
Заводу.

22 запослена/100000 
становника је прописани 
норматив.

1/3 запослених је са високом 
стручном спремом
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Центар за промоцију здравља

У сарадњи са бројним партнерским организацијама, Центар спроводи: манифестације у заједни-
ци у складу са датумима из Календара јавног здравља и другим важним догађајима, едукацију 
едукатора из сектора здравства и образовања, креирање здравствено промотивног материјала, 
едукацију становништва и континуирано информисање грађана путем мас медија. 

Здравствено информисање становништва путем мас медија реализујe се непосредним 
учешћем у радио и ТВ емисијама, снимањем прилога, припремом саопштења и текстова за новин-
ске агенције и штампане/дигиталне медије. 

Један посебан сегмент едукација односи се на унапређење капацитета патронажних сестара за 
рад у породици и заједници. У ту сврху, почевши од 2000. године, уз подршку УНИЦЕФ-а, реализо-
ван је низ пројеката.  

Број здравствено-промотивних активности и едукација, 2010-2019. година

Број медијских прилога, 2010 – 2019. година        Најчешће теме здравственог информисања
у 2019. години  

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА 

У сарадњи са бројним партнерским организацијама, Центар спроводи: манифестације у заједници у складу са 
датумима  из  Календара  јавног  здравља  и  другим  важним  догађајима,  едукацију  едукатора  из  сектора 
здравства  и  образовања,  креирање  здравствено  промотивног  материјала,  едукацију  становништва  и 
континуирано информисање грађана путем мас медија.  

Број здравствено‐промотивних активности и едукација, 2010‐2019. година 
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Пројекaт „Подршка раном развоју и социјалној инклузији 
деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне 
службе и обезбеђења континуитета здравствене заштите 
породице” је реализован у периоду 2014-2016. године 

 

      Садржаји кућних посета 

    Најчешћа питања у 2017. 
години       

 
 

 

 

 

 

 
 
Програм „Креативни рад са ученицима на 
превенцији злоупотребе психоактивних 
супстанци“ спроводи се од 2010. године.  

 

 

 

    Телефонско саветовалиште „Хало беба“ 
постоји од 2001. године. У саветовалишту 
раде посебно едуковане медицинске сестре 
из домова здравља. 

 
      Најчешћа питања у 2017. години       
   

 

                                     

13 семинара за 
просветне раднике

Више од 100 
основних школа

Око 5500 ученика
од 3. до 7. разреда

Преко 50% 
унапређење знања о 

ПАС 

Достигнућа 
Програма 

13.3%

10.7%

9.7%

7.6%

5.8%

4.9%4.8%
4.8%

38.4%

дојење
штуцање, подригивање, колике
акутне респираторне инфекције
промене на кожи и слузокожи
пролив, повраћање
психомоторни развој
купање/нега 
исхрана - дохрана
остало

1,5 милионa  родитеља користило 
услуге саветовалиштa „Хало бебa“  

450 саветовања дневно 

Едуковано 90 патронажних сестара из 10 домова здравља 

Одржано 36 акредитованих семинара 

Спроведено 11.510 превентивних кућних посета  

Иновирани стандарди рада поливалентне патронаже  

20% повећан број датих савета у 
последњих десет година 

17% позива у 2017. години упутили 
родитељи изван Београда 

Један  посебан  сегмент  едукација  односи  се  на  унапређење  капацитета  патронажних  сестара  за  рад  у 
породици  и  заједници.  У  ту  сврху,  почевши  од  2000.  године,  уз  подршку  УНИЦЕФ‐а,  реализован  је  низ 
пројеката. 

У  периоду  новембар  2017‐  новембар  2019.  године  реализован  је 
пројекaт  „Подршка  раном  развоју  деце  кроз  јачање  капацитета 
патронажних сестара у Београду.”  

Садржаји кућних посета 

       

 
 

 

 

 

 

 
 
Програм  „Креативни  рад  са  ученицима  на 
превенцији  злоупотребе  психоактивних 
супстанци“ спроводи се од 2010. године 

 

 

 

  
 

 

Телефонско саветовалиште „Хало беба“ постоји од 2001. године. У саветовалишту раде посебно 
едуковане струковне медицинске сестре из домова здравља. Осим медицинских сестара, у раду 
Телефонског саветовалишта, као стручни консултанти учествују и лекари специјалисти – педијатри, 
гинеколози, дечји психијатри и стручњаци из области јавног здравља. 
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24 семинара за 
просветне раднике

Више од 110 
основних школа

Скоро 8000 ученика
од 3. до 7. разреда

Преко 50% 
унапређење знања о 

ПАС 

Достигнућа 
Програма 

16.3%

16%

12.5%

9.9%

9.2%

9.2%

7,7%

6.8%

4.5%
1.5% 

6.4 %

функција дигестивног тракта
повишена температура 
дојење
исхрана/дохрана
промене на кожи и слузокожи 
акутне респираторне инфекције 
вакцинација/психомоторни развој 
купање/нега/нега пупка
повреде 
заразне болести 
остало

Преко 1,8 милионa родитеља је 
користило услуге саветовалиштa 
„Хало бебa“ од оснивања до данас  

Преко 470 саветовања дневно 

Едуковано 60 патронажних сестара из 15 домова 
здравља у Београду. 

Одржано 18 акредитованих семинара 

Спроведено 6.199 превентивних кућних посета  

Иновирани стандарди рада поливалентне патронаже 
у Београду 

27% повећан број датих 
савета у последњих десет 
година 

19,1% позива у 
2019.години упутили 
родитељи изван Београда 

Commented [K2]: КОМЕНТАР ЗА КИЗУ – ако можеш да 
урадиш редизајн  и на месту где је написано само насиље стави 
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пројеката. 
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пројекaт  „Подршка  раном  развоју  деце  кроз  јачање  капацитета 
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Телефонско саветовалиште „Хало беба“ постоји од 2001. године. У саветовалишту раде посебно 
едуковане струковне медицинске сестре из домова здравља. Осим медицинских сестара, у раду 
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Commented [K2]: КОМЕНТАР ЗА КИЗУ – ако можеш да 
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У периоду новембар 2017- новембар 2019. године ре-
ализован је пројекaт „Подршка раном развоју деце 
кроз јачање капацитета патронажних сестара у Бе-
ограду.” 

Едуковано 60 патронажних сестара из 15 домова здравља

Одржано 18 акредитованих семинара

Спроведено 6.199 превентивних кућних посета 

Иновирани стандарди рада поливалентне патронаже 

Програм „Креативни рад са ученицима на 
превенцији злоупотребе психоактивних суп-
станци“ спроводи се од 2010. године

Више од 1,8 милионa милионa родитеља
 је користило услуге саветовалиштa 
„Хало бебa“ од оснивања до данас 

Преко 470 саветовања дневно

27% повећан број датих савета 
у последњих десет година

19,1% позива у 2019. години упутили 
родитељи изван Београда

Телефонско саветовалиште „Хало беба“ постоји од 2001. године. У саветовалишту раде посеб-
но едуковане струковне медицинске сестре из домова здравља. Осим медицинских сестара, у 
раду Телефонског саветовалишта, као стручни консултанти учествују и лекари специјалисти – пе-
дијатри, гинеколози, дечји психијатри и стручњаци из области јавног здравља.  

      Најчешћа питања у 2019. години      

Иновирани садржаји кућних посета
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Иновирани веб‐сајт „Халобеба“  

 
 
Мобилна апликација „Хало беба о дојењу“ 

 
Уз подршку Града Београд,  Градске управе града Београда – Секретаријата за здравство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мобилна апликација о повредама 
 „Фластерко- повреде деце од А до Ш“   
 

 
 

Доступна корисницима од новембра 2018 
године 

Преко 2600 преузимања 

Информације о предностима природне 
исхране, техникама подоја,положајима 
током дојења, практични савети у вези са 
проблемима приликом дојења, и сл.  

Доступна корисницима од јануара 2018. 
године.  
Близу 12.000 преузимања 

Информације намењене родитељима и старатељима о 
повредама код деце и другим последицама насталим 
деловањем фактора спољашње средине ‐ како их спречити и 
шта предузети уколико настану. 

Постављен у августу 2019. године. 
Могућност интернет саветовања родитеља 
путем мејла. 

 преко 468 000 посетилаца  
 преко 662.000 посета  

Колаборативни  центар  Светске  здравствене  организације  за  превенцију  повреда  и  промоцију 
безбедности у периоду 2016.‐2020. године  

 едукација  едукатора  из  области  превенције  повреда  према  TEACH  VIP  модулима  СЗО  на 
националном и регионалном нивоу  

 креирање  едукативних  материјала  и  реализација  промотивно‐едукативних  активности  и 
кампања у оквиру Декаде акције за безбедност саобраћаја на путевима 2011‐2020.   

 техничка и стручна подршка СЗО у имплеметацији активности из области превенције повреда 
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Иновирани веб-сајт „Халобеба“

Мобилна апликација „Хало беба о дојењу“

Мобилна апликација о повредама
 „Фластерко- повреде деце од А до Ш“  

Постављен у августу 2019. године.

Могућност интернет саветовања родитеља 
путем мејла.
• преко 468 000 посетилаца 
• преко 662.000 посета 

Информације о предностима природне исхране, 
техникама подоја,положајима током дојења, 
практични савети у вези са проблемима 
приликом дојења, и сл. 

Информације намењене родитељима и 
старатељима о повредама код деце и другим 
последицама насталим деловањем фактора 
спољашње средине - како их спречити и шта 
предузети уколико настану.

Доступна корисницима од новембра 2018 године
Преко 2600 преузимања

Колаборативни центар Светске здравствене организације за превенцију повреда и 
промоцију безбедности у периоду 2016.-2020. године 
• едукација едукатора из области превенције повреда према TEACH VIP модулима  
 СЗО на националном и регионалном нивоу 
• креирање едукативних материјала и реализација промотивно-едукативних   
 активности и кампања у оквиру Декаде акције за безбедност саобраћаја на   
 путевима 2011-2020.  
• техничка и стручна подршка СЗО у имплеметацији активности из области   
 превенције повреда и промоције безбедности у Републици Србији

Доступна корисницима од јануара 2018. године. 
Близу 12.000 преузимања
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Центaр за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

Центар прикупља, прати и анализира податке о организацији, коришћењу и квалитету здравствене заштите 
у 54 здравствене установе у Београду.  Такође, Центар се бави и планирањем, координицијом и праћењем 
реализације планова рада здравствених установа у Београду и учествује у изради стратешких, законских 
докумената, подзаконских аката, националних програма здравствене заштите. Координација рада здрав-
ствених установа у Београду на унапређењу квалитета здравствене службе, процена ефикасности, дос-
тупности и квалитета здравствене заштите, укључујући и сатисфакцију корисника и запослених су међу 
редовним задацима Центра, као и планирање стручног усавршавања здравствених радника и сарадни-
ка у здравственим установама Београда. Запослени учествују и у примењеним истраживањима у области 
здравствене заштите и јавног здравља и припремају акредитоване континуиране медицинске едукације. 
Свакодневним контактима са здравственим установама, Центар обезбеђује стручно-методолошку помоћ 
здравственим установама у свим областима њиховог рада.

Послови и задаци Центра, у највећој мери дефинисани од стране Института за јавно здравља Србије “Др 
Милан Јовановић Батут”, одвијају се у сарадњи са свим здравственим установама у Београду, Министар-
ством здравља Републике Србије, Филијалом за град Београд Републичког фонда за здравствено осигу-
рање, Управом града Београда, а по потреби и са другим корисницима (приватни сектор).

Центaр за анализу, планирање и организацију здравствене заштите 

Центар прикупља, прати и анализира податке о организацији, коришћењу и квалитету здравствене 
заштите у 54 здравствене установе у Београду. Наведени подаци и анализе се вишеструко користе: 
за писање стручних мишљења Центра, као упориште доносиоцима одлука у здравственом 
систему, за научно-истраживачки рад. Важан сегмент делатности Центра је и континуирана 
стручно-методолошка помоћ здравственим установама у Београду. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Квалитет здравствене 
заштите 
 Задовољство корисника 
и запослених 
 Кадровска  обезбеђеност 
 План централизованих 
јавних набавки  
 Рад и коришћење 
ванболничке и болничке 
здравствене заштите  
 Планирани и остварени 
обим и садржај права на 
здравствену заштиту 
 Друге анализе 

 О усаглашености и 
извршењу планова рада 
 О упућивању здравствених 
радника и сарадника на 
специјализације и уже 
специјализације 
 На планове стручног 
усавршавања здравствених 
установа  
 У вези са увођењем нових 
технологија  
 О пријему кадра  
 Друга мишљења   

 Израда распореда рада 
дежурних здравствених 
установа у Београду  
 Израда медицинских 
програма за изградњу и 
реконструкцију  
здравствених објеката  
 Редовна спољна прове-
ра квалитета стручног 
рада у установама пзз и 
приватној пракси 
 Други задаци  

               АНАЛИЗЕ                           СТРУЧНА МИШЉЕЊА                  ОСТАЛИ ЗАДАЦИ 

Учешће у: РСК за примарну здравствену заштиту, Комисији за кадрове здравствених установа 
МЗ, Посебној радној групи за специјализације, Савету за здравље града Београда и другим 
стрчним телима. 

• Квалитет здравствене  заштите

• Задовољство корисника и   
   запослених

• Кадровска  обезбеђеност

• План централизованих јавних 
   набавки 

• Рад и коришћење ванболничке 
   и болничке здравствене  
   заштите 

• Планирани и остварени обим 
   и садржај  права на  
   здравствену заштиту

• Друге анализе

• О усаглашености и извршењу 
  планова рада

• О упућивању здравствених 
  радника и сарадника на   
  специјализације и уже 
  специјализације

• На планове стручног 
  усавршавања здравствених  
  установа 

• У вези са увођењем нових  
  технологија 

• О пријему кадра 

• Друга мишљења  

Учешће у:  РСК за примарну здравствену заштиту, Комисији за кадрове здравствених установа МЗ, 
Посебној радној групи за специјализације, саветима за здравље града Београда и градских општина, 

Сталној конференцији градова и општина, Струковним удружењима медицинских 
сестара  и техничара Србије и друго.

• Израда распореда рада  
  дежурних здравствених   
  установа у Београду 

• Израда медицинских  
  програма за изградњу и  
  реконструкцију  
  здравствених објеката 

• Контрола спровођења  
  здравствено васпитних 
  активности у вртићима 
  града Београда

• Други задаци 
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Центар за информатику и биостатистику у здравству 

У Центру за информатику и биостатистику у здравству врши се прикупљање, обрада, унос, 
контрола и анализа збирних здравствено-статистичких података који се односе на здравствено 
стање становништва, као и рад здравствених установа.  

Такође, обављају се послови прихватања, уноса, контроле, ажурирања, обраде и анализе 
индивидуалних база података, које се упоредо одржавају и у техничко-информатичком смислу.  

Обезбеђивање документационе основе (достава изворних или обрађених података) другим 
целинама Завода, у циљу израде анализа и извештаја.  

Спроводи се и едукација запослених у приватним здравственим установама и приватној пракси 
о начину вођења медицинске документације и сачињавању здравствено-статистичких 
извештаја.  

На захтев трећих лица, достављају се и по потреби тумаче подаци којима Центар располаже, а 
у складу са Законом о заштити података о личности. 

Сачињавање годишње публикације дефинисане пословима од општег интереса (Анализа 
здравственог стања становника Београда), као и редовне публикације Завода (Статистички 
приказ здравствене делатности у Београду). 

Један сегмент Центра пружа техничку подршку, администрацију, одржавање и управљање ИТ 
опремом, рачунарском мрежом и интернет технологијама на нивоу Градског завода за јавно 
здравље, као целине. 

 

Индивидуалне базе података које се воде у Центру 

 
АЗА МЕДИЦИНСКИХ ПОБАЧАЈА 

БАЗА ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВЕШТАЈА О ХОСПИТАЛИЗАЦИЈИ

БАЗА ПРИЈАВA РОЂЕЊА

БАЗА ПРИЈАВA ПРЕКИДА ТРУДНОЋЕ

БАЗА УМРЛИХ ЛИЦА

РЕГИСТАР ЛИЦА ОБОЛЕЛИХ ОД БОЛЕСТИ ВЕЋЕГ ЈАВНО‐ЗДРАВСТВЕНОГ ЗНАЧАЈА

БАЗА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ БЕОГРАДА

БАЗА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

Центар за информатику и биостатистику у здравству

У Центру за информатику и биостатистику у здравству врши се прикупљање, обрада, унос, контрола и ана-
лиза збирних здравствено-статистичких података који се односе на здравствено стање становништва, као 
и рад здравствених установа. 

Такође, обављају се послови прихватања, уноса, контроле, ажурирања, обраде и анализе индивидуалних 
база података, које се упоредо одржавају и у техничко-информатичком смислу. 

Обезбеђивање документационе основе (достава изворних или обрађених података) другим целинама За-
вода, у циљу израде анализа и извештаја. 

Спроводи се и едукација запослених у приватним здравственим установама и приватној пракси о начину 
вођења медицинске документације и сачињавању здравствено-статистичких извештаја. 

На захтев трећих лица, достављају се и по потреби тумаче подаци којима Центар располаже, а у складу са 
Законом о заштити података о личности.

Сачињавање годишње публикације дефинисане пословима од општег интереса (Анализа здравственог 
стања становника Београда), као и редовне публикације Завода (Статистички приказ здравствене делат-
ности у Београду).

Један сегмент Центра пружа техничку подршку, администрацију, одржавање и управљање ИТ опремом, 
рачунарском мрежом и интернет технологијама на нивоу Градског завода за јавно здравље, као целине.

Индивидуалне базе података које се воде у Центру
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Центар за контролу и превенцију болести

Центар за контролу и превенцију болести обавља прикупљање, анализирање и обраду података 
о кретању заразних и незаразних болести, врши анализу и периодично извештавање са проценом 
епидемиолошке ситуације, истражује факторе ризика за настанак болести/епидемија и предлаже 
мере за очување и унапређење здравља становника Београда.

	Акутне заразне болести, 2019.
        22145 регистрованих обољења

	Стопа оболевања 
        1334,5 на 100.000 становника

	Оболели од грипа 
        3694 (16,7%)

Епидемије заразних болести по групама обољења           Број епидемија по општинама у Београду у 2019. години                                 

У 2019. години регистроване су укупно 64 епидемије заразних болести.               

Саветовалишни рад из области заразних болести у 2019. години

Лајмска болест               ХИВ/АИДС и друге полно преносиве болести      

Саветовалиште за лајмску болест посетило је 
1227 особа

Податак о убоду крпеља имало је 

189 особа
Серолошка испитивања обављена су код 

727 особа
Дијагноза лајмске болести је утврђена код 

165 
оболелих особа

7134 
особе тестиране на ХИВ

1681 
особа саветована и тестирана због препознатог 

ризика

13 
особа код којих је откривена ХИВ инфекција

240 
особа саветовано телефонски и путем мејла

Заразне болести по групама обољења у 2019. години

Центар за контролу и превенцију болести 

Центар за контролу и превенцију болести обавља прикупљање, анализирање и обраду 
података о кретању заразних и незаразних болести, врши анализу и периодично извештавање 
са  проценом  епидемиолошке  ситуације,  истражује  факторе  ризика  за  настанак 
болести/епидемија и предлаже мере за очување и унапређење здравља становника Београда. 

                

                                                                    Заразне болести по групама обољења у 2019. године 

                                                                    

 

 У 2019. години регистроване су укупно 64 епидемије заразних болести.                

Епидемије заразних болести по групама обољења                                              

 

Број епидемија по општинама у Београду у 2019. години 

ВОЖДОВАЦ - 1

РАКОВИЦА - 0

ЗВЕЗДАРА - 3

ВРАЧАР - 0

САВСКИ ВЕНАЦ - 14

СТАРИ ГРАД - 1

МЛАДЕНОВАЦ
0

СОПОТ
0

БАРАЈЕВО
0

ОБРЕНОВАЦ
2

ЗЕМУН
3

ПАЛИЛУЛА
8

ГРОЦКА
1

ЛАЗАРЕВАЦ
0

НОВИ БЕОГРАД - 20

СУРЧИН - 0

ЧУКАРИЦА- 12

 

85%

7%

5,3%
2,2% 0,5%

респираторне

кожне паразитарне

цревне

полно преносиве 
болести

остале

32 (50,0%)
27 (42,2%)

5 (7,8%)

Цревне

Респираторне

Остале

 Акутне заразне 

болести, 2019                   

22145 регистрованих 

обољења 

 Стопа оболевања:  

1334,5 на 100.000 

становника 

 Оболели од грипа:  

3694 (16,7%) 

У односу на 
дистрибуцију по 
општинама у 2019. 
години, по броју 
епидемија 
доминирају 
општине  
Нови Београд (20)  
Савски венац (14) 
и  
Чукарица (12) 

Центар за контролу и превенцију болести 

Центар за контролу и превенцију болести обавља прикупљање, анализирање и обраду 
података о кретању заразних и незаразних болести, врши анализу и периодично извештавање 
са  проценом  епидемиолошке  ситуације,  истражује  факторе  ризика  за  настанак 
болести/епидемија и предлаже мере за очување и унапређење здравља становника Београда. 

                

                                                                    Заразне болести по групама обољења у 2019. године 

                                                                    

 

 У 2019. години регистроване су укупно 64 епидемије заразних болести.                

Епидемије заразних болести по групама обољења                                              

 

Број епидемија по општинама у Београду у 2019. години 

ВОЖДОВАЦ - 1

РАКОВИЦА - 0

ЗВЕЗДАРА - 3

ВРАЧАР - 0

САВСКИ ВЕНАЦ - 14

СТАРИ ГРАД - 1

МЛАДЕНОВАЦ
0

СОПОТ
0

БАРАЈЕВО
0

ОБРЕНОВАЦ
2

ЗЕМУН
3

ПАЛИЛУЛА
8

ГРОЦКА
1

ЛАЗАРЕВАЦ
0

НОВИ БЕОГРАД - 20

СУРЧИН - 0

ЧУКАРИЦА- 12

 

85%

7%

5,3%
2,2% 0,5%

респираторне

кожне паразитарне

цревне

полно преносиве 
болести

остале

32 (50,0%)
27 (42,2%)

5 (7,8%)

Цревне

Респираторне

Остале

 Акутне заразне 

болести, 2019                   

22145 регистрованих 

обољења 

 Стопа оболевања:  

1334,5 на 100.000 

становника 

 Оболели од грипа:  

3694 (16,7%) 

У односу на 
дистрибуцију по 
општинама у 2019. 
години, по броју 
епидемија 
доминирају 
општине  
Нови Београд (20)  
Савски венац (14) 
и  
Чукарица (12) 

Центар за контролу и превенцију болести 

Центар за контролу и превенцију болести обавља прикупљање, анализирање и обраду 
података о кретању заразних и незаразних болести, врши анализу и периодично извештавање 
са  проценом  епидемиолошке  ситуације,  истражује  факторе  ризика  за  настанак 
болести/епидемија и предлаже мере за очување и унапређење здравља становника Београда. 

                

                                                                    Заразне болести по групама обољења у 2019. године 

                                                                    

 

 У 2019. години регистроване су укупно 64 епидемије заразних болести.                

Епидемије заразних болести по групама обољења                                              

 

Број епидемија по општинама у Београду у 2019. години 

ВОЖДОВАЦ - 1

РАКОВИЦА - 0

ЗВЕЗДАРА - 3

ВРАЧАР - 0

САВСКИ ВЕНАЦ - 14

СТАРИ ГРАД - 1

МЛАДЕНОВАЦ
0

СОПОТ
0

БАРАЈЕВО
0

ОБРЕНОВАЦ
2

ЗЕМУН
3

ПАЛИЛУЛА
8

ГРОЦКА
1

ЛАЗАРЕВАЦ
0

НОВИ БЕОГРАД - 20

СУРЧИН - 0

ЧУКАРИЦА- 12

 

85%

7%

5,3%
2,2% 0,5%

респираторне

кожне паразитарне

цревне

полно преносиве 
болести

остале

32 (50,0%)
27 (42,2%)

5 (7,8%)

Цревне

Респираторне

Остале

 Акутне заразне 

болести, 2019                   

22145 регистрованих 

обољења 

 Стопа оболевања:  

1334,5 на 100.000 

становника 

 Оболели од грипа:  

3694 (16,7%) 

У односу на 
дистрибуцију по 
општинама у 2019. 
години, по броју 
епидемија 
доминирају 
општине  
Нови Београд (20)  
Савски венац (14) 
и  
Чукарица (12) 

2

ВОЖДОВАЦ - 2

РАКОВИЦА - 0

ЗВЕЗДАРА - 1

ВРАЧАР - 2

САВСКИ ВЕНАЦ - 12

СТАРИ ГРАД - 1

МЛАДЕНОВАЦ
0

СОПОТ
0

БАРАЈЕВО
0

ОБРЕНОВАЦ
3

ЗЕМУН
3

ПАЛИЛУЛА
9

ГРОЦКА
0

ЛАЗАРЕВАЦ
0

НОВИ БЕОГРАД - 13

СУРЧИН - 0

ГРАД БЕОГРАД - 2

ЧУКАРИЦА- 9

 

 

8

НОВИ БЕОГРАД - 20

СТАРИ ГРАД - 1

САВСКИ ВЕНАЦ - 14

ВРАЧАР - 0

ЗВЕЗДАРА - 3

РАКОВИЦА - 0

ВОЖДОВАЦ - 1

ЧУКАРИЦА - 12

СУРЧИН - 0
2

У односу на 
дистрибуцију 
по општинама 
у 2019. години, 
по броју епидемија 
доминирају општине 
Нови Београд (20)  
Савски венац (14) и 
Чукарица (12)
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

У једници за имунизацију врши се Активности 2019.

Пружање стручно-методолошке помоћи здравственим установама 55 здравствених установа
Дистрибуција вакцина из Програма имунизације у Београду и контрола 
хладног ланца

471.814 доза редовно и 37.852 прерасподелом

Саветовање и спровођење имунизације континуирано

Саветовање и спровођење имунизације 3789 пацијента, 6984 број апликованих доза 
у саветовалишту свакодневно

Надзор над нежељеним реакцијама и координација рада Стручног тима 
за трајне контраиндикације

28 нежељених реакција и 16 захтева за трајне  
контраиндикацје

Телефонске и електронске комуникације из области имунизације са 
здравственим радницима и грађанима 3100 телефонских, 4546 електронских

Сарадња са медијима 322 наступа и интервјуа

Имунизација

Центар за микробиологију

Центар за микробиологију се бави бактериолошким, вирусолошким и паразитолошким испити-
вањем различитих узорака хуманог порекла. Испитивање се врши директно (култивисањем ми-
кроорганизама, микроскопским прегледом итд) или индиректно (различитим серолошким техни-
кама за доказивање присуства антигена или антитела, као и техникама за доказивање присуства 
нуклеинских киселина у узорку-ПЦР).

У Центру за микробиологију се налазе три лабораторије:

Кретање броја узорака по месецима, 2019.

Лабораторија за 
бактериолошку  дијагностику

број узорака: 

254 266
број изолованих узрочника: 

64 909
број урађених антибиограма: 

76 907

Лабораторија за 
паразитолошку дијагностику

Лаброј узорака: 

8 463
број изолованих узрочника: 

410

Лабораторија
за серолошку  дијагностику

Лброј узорака: 

18 403
број анализа: 

77 259
број позитивних налаза: 

12 811

Центар за микробиологију 
Центар за микробиологију се бави бактериолошким, вирусолошким и паразитолошким испитивањем 
различитих узорака хуманог порекла. Испитивање се врши директно (култивисањем микроорганизама, 
микроскопским прегледом итд) или индиректно (различитим серолошким техникама за доказивање 
присуства антигена или антитела, као и техникама за доказивање присуства нуклеинских киселина у узорку-
ПЦР). 
 
У Центру за микробиологију се налазе три лабораторије: 
 

Лабораторија 
за бактериолошку дијагностику 

2019.година 
број узорака: 254 266 

број изолованих узрочника: 64 909 
број урађених антибиограма: 76907 

 

Лабораторија 
за паразитолошку дијагностику 

2019.година 
број узорака: 8 463 

број изолованих узрочника: 410 
 

Лабораторија 
за серолошку дијагностику 

2019.година 
број узорака: 18 403 
број анализа: 77 259 

број позитивних налаза: 12 811 
 

2019.година 

Теренско прикупљање узорака: 191 430 
Пријемна одељења ГЗЗЈЗ Београд:  89 702  
 
Број узорака који су обрађени на основу упута издатих од стране изабраног лекара у установи примарне з.з.: 
263 334 
Секундарна здравствена заштита и остали узорци: 17 798 
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Kretanje broja uzoraka po mesecima 2019

Теренско прикупљање узорака:  191 430
Пријемна одељења ГЗЗЈЗ Београд:  89 702

Број узорака који су обрађени на основу упута 
издатих од стране изабраног лекара у установи 
примарне здравствене заштите : 

           263 334

Секундарна здравствена заштита и остали узорци: 

           17 798

2019. година
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију
Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију своје активности спроводе 
путем континуираног надзора и лабораторијског испитивања здравствене исправности и квали-
тета узорака воде за пиће, хране, предмета опште употребе, брисева као и свих осталих узорака 
из животне средине (површинске, подземне воде, ваздух, отпадне воде, отпад, земљиште, бука) 
ради превенције, праћења и унапређења здравља грађана и очувања животне средине. Поред 
овога мултидисциплинарни тимови стручњака су учествовали у изради већег броја студија, проје-
ката и елабората, као и обради резултата испитивања у циљу израде стручних мишљења.

Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију обједињује више 
испитних лабораторија које су од 2002. године акредитоване према стан-
дарду SRPS ISO 17025 за 7 подручја испитивања, 352 акредитованих мето-
да, квантификација 364 пестицида и још око 140 различитих органских је-
дињења у различитим матриксима испитивања.

 Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију 
Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију своје активности спроводе путем 
континуираног надзора и лабораторијског испитивања здравствене исправности и квалитета узорака 
воде  за  пиће,  хране,  предмета  опште  употребе,  брисева  као  и  свих  осталих  узорака  из  животне 
средине  (површинске,  подземне  воде,  ваздух,  отпадне  воде,  отпад,  земљиште,  бука)  ради 
превенције,  праћења  и  унапређења  здравља  грађана  и  очувања  животне  средине.  Поред  овога 
мултидисциплинарни  тимови  стручњака  су  учествовали  у изради већег броја  студија,  пројеката  и 
елабората, као и обради резултата испитивања у циљу израде стручних мишљења. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Лабораторија  за  хуману  екологију  и  екотоксикологију обједињује  више 
испитних  лабораторија које  су  од  2002.  године  акредитоване  према 
стандарду  SRPS  ISO 17025  за 7  подручја  испитивања, 352  акредитованих 
метода, квантификација 364 пестицида и још око 140 различитих органских 
једињења у различитим матриксима испитивања. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности мобилне екотоксиколошке јединице 
(МЕЈ) у 2019.  

8   реаговања са лабораторијским испитивањима 

5 реаговања са теренским мерењима 

35 консултација према надлежним службама на 
нивоу Града и Републике 

22 000 
СТРУЧНИХ 
МИШЉЕЊА 

  
140 

ИЗВЕШТАЈА 
  
16 

КАПИТАЛНИХ 
ПРОЈЕКАТА И 
ЕЛАБОРАТА 

Подаци о раду  у 2019. години 

SRPS ISO 
14001 

SRPS ISO 
9001 

SRPS ISO 
17025  

8259
43%

3376
17%

7682
40%

Храна, предмети 
опште употребе, 

HACCP

храна
предмети опште употребе
брисеви

7633
40%

6696
35%

2891
15%459

3%
401
2%

982
5%

Вода

централни вод. локални вод.

индивидуални вод. јавне чесме

површинске воде базени

9593
76%

776
6%

437
3%

1746
14%

148
1%

Животна средина

ваздух земљиште
отпад отпадне воде
бука

НКВ
6%

средња
32%

виша
21%

висока
15%

мастери
6%

специјалисти
14%

доктори 
наука
6%

укупна
висока
41%

ПРЕГЛЕД СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КАДРОВА 

 Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију 
Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију своје активности спроводе путем 
континуираног надзора и лабораторијског испитивања здравствене исправности и квалитета узорака 
воде  за  пиће,  хране,  предмета  опште  употребе,  брисева  као  и  свих  осталих  узорака  из  животне 
средине  (површинске,  подземне  воде,  ваздух,  отпадне  воде,  отпад,  земљиште,  бука)  ради 
превенције,  праћења  и  унапређења  здравља  грађана  и  очувања  животне  средине.  Поред  овога 
мултидисциплинарни  тимови  стручњака  су  учествовали  у изради већег броја  студија,  пројеката  и 
елабората, као и обради резултата испитивања у циљу израде стручних мишљења. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Лабораторија  за  хуману  екологију  и  екотоксикологију обједињује  више 
испитних  лабораторија које  су  од  2002.  године  акредитоване  према 
стандарду  SRPS  ISO 17025  за 7  подручја  испитивања, 352  акредитованих 
метода, квантификација 364 пестицида и још око 140 различитих органских 
једињења у различитим матриксима испитивања. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности мобилне екотоксиколошке јединице 
(МЕЈ) у 2019.  

8   реаговања са лабораторијским испитивањима 

5 реаговања са теренским мерењима 

35 консултација према надлежним службама на 
нивоу Града и Републике 

22 000 
СТРУЧНИХ 
МИШЉЕЊА 
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ИЗВЕШТАЈА 
  
16 

КАПИТАЛНИХ 
ПРОЈЕКАТА И 
ЕЛАБОРАТА 

Подаци о раду  у 2019. години 

SRPS ISO 
14001 

SRPS ISO 
9001 

SRPS ISO 
17025  

8259
43%

3376
17%

7682
40%

Храна, предмети 
опште употребе, 

HACCP

храна
предмети опште употребе
брисеви

7633
40%

6696
35%

2891
15%459
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401
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982
5%

Вода

централни вод. локални вод.

индивидуални вод. јавне чесме

површинске воде базени

9593
76%

776
6%

437
3%

1746
14%

148
1%

Животна средина

ваздух земљиште
отпад отпадне воде
бука

НКВ
6%

средња
32%

виша
21%

висока
15%

мастери
6%

специјалисти
14%

доктори 
наука
6%

укупна
висока
41%

ПРЕГЛЕД СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КАДРОВА 

   Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију 

Центар за хигијену и хуману екологију и Центар за екотоксикологију своје активности спроводе 
путем континуираног надзора и лабораторијског испитивања здравствене исправности и квалитета 
узорака воде за пиће, хране, предмета опште употребе, брисева као и свих осталих узорака из 
животне средине (површинске, подземне воде, ваздух, отпадне воде, отпад, бука) ради превенције, 
праћења и унапређења здравља грађана и очувања животне средине. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију обједињује више 
испитних лабораторија које су од 2002. године акредитоване према 
стандарду SRPS ISO 17025 за 7 подручја испитивања, 346 акредитованих 
метода, квантификација 313 пестицида и још око 140 различитих 

органских једињења 
у различитим 
матриксима 
испитивања. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности мобилне екотоксиколошке јединице 
(МЕЈ) у 2017.  

10    реаговања са лабораторијским 
испитивањима 

80 реаговања са теренским мерењима 

110 консултација према надлежним службама 
на нивоу Града и Републике 

21 000 
СТРУЧНИХ 
МИШЉЕЊА 

  
135 

ИЗВЕШТАЈА 
  

19 
КАПИТАЛНИХ 
ПРОЈЕКАТА И 
ЕЛАБОРАТА 

Подаци о раду  у 2017. години 

SRPS ISO 
14001 

SRPS ISO 
9001 

SRPS ISO 
17025  

реаговања са лабораторијским испитивањима   8
реаговања са теренским мерењима  5
консултација према надлежним службама 
на нивоу Града и Републике  35

Активности мобилне екотоксиколошке јединице (МЕЈ) у 2019. 

КОРИШЋЕЊЕ ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОПРЕМЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА у 2019. год 

Инструменталне технике  Број укупно испитаних      
параметара/аналита 

Гасна хроматографија GC/FID/ECD/MSD/purge&trap  343.845 
Течна хроматографија HPLC‐DAD/FDL  22.130 
Течна хроматографија са масеним детектором LC/MS/MS  216.230 
Атомска апсорпциона спектрофотометрија AAS/Flame/Hidrid  3.345 
Анализатор живе DMA‐Hg  5.433 
Јонска хроматографија IC  47.718 

Индуковано куплована плазма са оптичком емисионом спектрометријом ICP‐OES  140.520 

Индуковано куплована плазма са масеном спектрометријом ICP‐MS  111.210 
Мултипараметарски систем за анализу патогених микроорганизама VIDAS  1363 
Брзи аутоматизовани скрининг патогених микроорганизама BAX ‐PCR assay  1803 
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ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У БЕОГРАДУ

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА

1. Здравствене установе које обављају делатност на више нивоа имају специфичну и значајну 
улогу у очувању и унапређењу здравља становника Београда и целе Србије што се више пута пока-
зало и у току ванредних стања (поплаве, пандемија ковид инфекције). Ове установе су високоспе-
цијализоване за област коју обављају, а сем основном делатношћу, баве се и истраживањем и от-
кривањем узрока, појава и начина ширења обољења, спроводе истраживања и предлажу увођење 
нових метода превенције, дијагностике и лечења. 

2. У Институту за трансфузију крви Србије у последњих десет година евидентна је промена 
структурe запослених. Укупан број је смањен, првенствено на рачун смањења броја немедицинских 
радника (за 39% мање) али и медицинских сестара/техничара (за 22% мање). Промена структуре се 
огледа и у повећању броја здравствених сарадника, за 18% наспрам знатно мањег повећања броја 
лекара, за 7%. У 2019. години повећан је број давања крви, од чега је као и предходних година, 
већина реализована на терену, у мобилним екипама. Такође се уочава и повећање броја давалаца, 
а редовне акције на промоцији давалаштва крви допринеле су да се сваке године, од укупног броја 
давалаца, пријави 25% нових. 

3. И у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ се уочава смањење броја запос-
лених, на рачун свих категорија запослених, а највише на рачун лекара, немедицинских радника 
и здравствених сарадника. Због недостатка статистичких података није могуће пратити промене у 
обиму и садржају рада ове установе сем показатеља квалитета који се углавном односе на резулта-
те менаџмента квалитетом и различитих процеса сертификације. И поред тога, неоспоран је значај 
установе оваквог типа за све становнике Србије. У току 2020. године у „Торлаку“ је обновљена и 
производња вакцине против  сезонског грипа.

4. За последњих десет година и у Заводу за биоциде и медицинску екологију смањен је укупан 
број запослених за трећину на рачун свих профила запослених сем лекара чији је број повећан (у 
питању су мали бројеви, повећање за само 2 лекара). Прецизнија анализа обима и садржаја рада 
није могућа јер Градски завод за јавно здравље, Београд не прикупља редовне статистичке податке 
сем показатеље квалитета. На основу расположивих података, евидентира се повећање броја кон-
трола, надзора и мониторинга бројности популације комараца, у односу на пре пет година, као и 
броја оперативних и контролних излазака ради спровођења мера спречавања и сузбијања заразних 
болести у здравственим и другим установама. 

5. Градски завод за јавно здравље, Београд као јавно здравствена, здравствено промотивна 
и стручно методолошка здравствена установа, обавља социјално - медицинску, хигијенско - еко-
лошку, епидемиолошку и микробиолошку делатност за ниво града Београда. Завод континуирано 
прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и ква-
литет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и незаразних болести, факторе ризика по 
здравље, организацију и рад здравствене службе и коришћење здравствене заштите. Промоција 
здравља и превенција болести реализује се применом јавно здравствених програма, интервенција 
и пројеката заснованих на доказима како у области здравствене заштите тако и у заједници. Због 
тога је важно даље јачати капацитете установе, како би се на најбољи начин обезбедила примена, 
праћење и спровођење политика, стратегија и програма јавног здравља на територији града Бео-
града.



CIP - Каталогизација у публикацији - 
Народна библиотека Србије, Београд
614.2(497.11)

    ЗДРАВСТВЕНА заштита у Београду / [аутори 
Анђелија Нешковић ... и др.]. - Београд : Градски 
завод за јавно здравље, 2020 (Земун : Дунав). - 
125 стр.
: илустр. ; 30 cm

Подаци о ауторима преузети из колофона. - 
Тираж 300.

ISBN 978-86-83069-58-3

1. Нешковић, Анђелија, 1964- [аутор]

a) Здравствена заштита - Београд

COBISS.SR-ID 29005321


