Дефинисаое визије и стратегије пптимизације система
здравствене защтите

Развпј кпмплетнпг плана за пптимизацију мреже
устанпва здравствене защтите

*Ппбпљшаое квалитета, дпступнпсти и ефикаснпсти здравствене
защтите, узимајући у пбзир набпље међунарпдне праксе, спципекпнпмски и пплитички кпнтекст у Републици Србији
* Одгпвпрнпст, аутпнпмија и ппдстицаји у управљаоу здравственим
устанпвама

* Планираое људских ресурса
* Планираое инвестиција

Неефикаснпст у пружаоу
здравствене заштите
•
•
•
•
•
•
•

дуплираое и фрагментација пружаоа услуга
недпстатак интегрисанпг приступа и кпнтинуитета у дијагнпстици и лешеоу
ригиднп управљаое здравственим устанпвама, нејасна пдгпвпрнпст и пграничена институципнална аутпнпмија у управљаоу
застарели, нефлексибилни и неадекватни стандарди за планираое капацитета, људских ресурса и здравствених услуга
недпстатак мптивације и ппдстицаја за рад у здравственим устанпвама
финансираое на бази капацитета здравствених устанпва, а не пружених услуга и ефикаснпсти
недпстатак средопрпчнпг и дугпрпчнпг планираоа улагаоа у инфраструктуру и ппрему

Ограничеоа на нивпу
система
•
•
•
•
•

незадпвпљствп и немптивисанпст заппслених у устанпвама здравствене заштите
листе шекаоа
кпнтинуиранп акумулираое дугпва и угрпжена сплвентнпст здравствених устанпва
пгранишени јавни финансијски ресурси за здравствп, укључујући и текућа и капитална улагаоа у инфраструктуру и ппрему
низак нивп интеграције сектпра приватних здравствених устанпва у систем пбавезнпг здравственпг псигураоа

визију мреже здравствених устанпва кпје ће пружати квалитетне, дпступне и ефикасне услуге здравствене
защтите

План неппхпдних будућих улагаоа у инфраструктуру и ппрему за сваку здравствену устанпву из мреже
устанпва и свепбухватну стратегију реструктурираоа система здравствене заштите на свим нивпима
смернице за израду Плана развпја здравствене защтите дп 2035. гпдине

пперативни план за функципналну интеграцију устанпва здравствене заштите на различитим нивпима
кпја пбезбеђује кпнтинуитет у пружаоу здравствених услуга, раципналнпст у финансираоу и
управљаоу
дефинисане пптималне капацитете и структуру мреже устанпва здравствене заштите са предлпгпм
мера за раципнализацију и редефинисаое капацитета здравствених устанпва, људских ресурса,
пбима и садржаја услуга, инфраструктуре и ппреме

дефинисане стандарде за планираое и развпј устанпва здравствене заштите и људских ресурса

упутства за практичну имплементацију прпмена, укључујући израду предлпга за свепбухватну измену прпписа

Мапираое спцип-екпнпмскпг
кпнтекста

Мапираое здравственпг
кпнтекста и прпцена
здравствених пптреба
Прпцена система пружаоа
здравствених услуга
Развпј Плана пптимизације
мреже устанпва здравствене
защтите
Мере за ппдрщку и ппдстицај
реализације Плана
пптимизације
Мапа пута имплементације
Плана пптимизације

Мапираое и анализа:













Демпграфских ппдатака и трендпва
Гепграфске дистрибуције станпвништва
Ппказатеља спцијалнпг стаоа, трендпва и прпгнпза
Образпвне структуре станпвништва
Макрпекпнпмских и других екпнпмски ппказатељиа
Теритпријалне прганизације, административне структуре, укључујући специфичнпсти
ппјединих регипна
Здравствене заштите и права у складу са прпписима и системпм
Сапбраћајне инфраструктуре и ппвезанпст
Телекпмуникаципне и интернет инфраструктуре
Нивпе функципналне и дигиталне писменпсти станпвништва

 Епидемиплпшке слике са кључним статистичким ппдацима
Мапираое и анализа:

 Ппказатеља јавнпг здравља, укључујући здравствене пбрасце стилпва
живпта, ппнашаоа и навика станпвништва
 Правнпг пквира кпји регулише систем здравствене заштите
 Система пружаоа здравствених услуга (кпнтинуитет здравствене заштите и
пружаое услуга хитне медицинске ппмпћи, кућнпг лечеоа и неге и услуге
рехабилитације)
 Дпступнпсти и гепграфске дистрибуције људских ресурса у здравству
 Стандарда за планираое капацитета устанпва здравствене заштите и
прпписаних услпва за пружаое ппјединих здравствених услуга
 Финансираоа здравствене заштите
 Текућих и капиталних улагаоа у инфраструктуру и ппрему

 Стаоа и пптреба медицинскпг пбразпвнпг система
 Стандарда и трпшкпва градое устанпва здравствене заштите

• станпвнищтвп и пппулаципне групе кпје кпристе услуге здравствене
заштите на пдгпварајућем гепграфскпм ппдручју
• гепграфска дпступнпст здравствених устанпва и услуга у пднпсу на
развијенпст сапбраћајне инфраструктуре
• статистика сапбраћајних незгпда и прирпдних катастрпфа на
пдгпварајућем ппдручју
• прпсешна дужину бплнишкпг лешеоа
• интегрисанпст и кпнтинуитет пружаоа здравствене защтите у
пквиру и између устанпва и гепграфских ппдручја
• кпнкуренција, фрагментација и дуплираое здравствених услуга
• ппказатељи квалитета здравствене заштите

•
•
•
•
•

људски ресурси, главна медицинска ппрема и искпришћенпст
финансијски ппказетељи - ефикаснпст и пдрживпст
ппис и прпцена физишке инфраструктуре
ппстпјаое и нивп ИТ система (и електрпнски здравствени картпн)
ппстпјећи и планирани прпјекте улагаоа у инфраструктуру и развпј

План за измену закпнскпг пквира
* Закпн п здравственпј заштити

* Закпн п здравственпм псигураоу
* Уредба п плану мреже устанпва здравствене заштите
* Правилник п ближим услпвима за пбављаое здравствене делатнпсти у зу и другим пблицима здравствене службе
* Кадрпвски план

План јашаоа пдгпвпрнпсти меначмента у ЗУ

- Јачаое пдгпвпрнпсти здравствених институција у циљу пдрживпсти, ппвећаоа ефикаснпсти, квалитета и приступачнпсти здравственпј заштити и
задпвпљства здравствених радника

Дугпрпшни план развпја људских ресурса
- Дефинисаое брпја људи са пдгпварајућим знаоима и сппспбнпстима

План за финансијску санацију здравствених устанпва и усппстављаое дугпрпшне стабилнпсти и пдрживпсти здравствених
устанпва
План улагаоа у медицинску ппрему и пптребну инфраструктуру
- Развпј дневних бплница, адаптација ппстпјећих прпстприја
- Развпј нпвих технплпгија (телемедицина)

План интеграције приватнпг сектпра у мрежу здравствених устанпва

Прецизни временски пквир

Редпслед кључних активнпсти
Спремнпст ппјединих здравствених
устанпва или ппдручја за прпмене
Измена регулатпрнпг пквира

План спрпвпђеоа
Плана
пптимизације
мреже
здравствених
устанпва

Развпј ефикасне
кпмуникаципне
стратегије

Извещтај п
резултатима
истраживаоа
јавнпг моеоа и
фпкус група

Развпј пквира за кпмуникаципну стратегију
укључујући анализу свих циљних група
(јавнп моеое и фпкус групе - грађани, јавни
сектпр, кључне заинтереспване стране) на
кпје утиче стратегија Плана пптимизације

Финални извештај п наципналнпм Плану
пптимизације кпји ће пбухватити све
метпде, активнпсти, налазе и резултате
Дпкумент за дпнпшеое пдлука у циљу
унапређеоа система пружаоа
здравствених услуга у Републици Србији

