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Кратка истприја ИЗИС-а
• Имплементација ИЗИС-а је заппчела ппчеткпм 2016 гпдине
• Имплементација пп регипнима (званичнп дан пуштаоа регипна):
Регипн Ниш - 28.03.2016
o Регипн Крагујевац - 27.04.2016
o Регипн Бепград - 18.05.2016
o Регипн Нпви Сад - 31.05.2016
o

• Извршенп је ппвезиваое укупнп 476 здравствених устанпва на
ИЗИС
• Успешна интеграција 63 лпкалних инфпрмаципних система
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ИЗИС – мпдули у функцији
• Мпдули у функцији:
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

Јавни ппртал (www.mojdoktor.gov.rs)
Мпдул за заказиваое
Апликација за наципнални call центар (www. callcenter.mojdoktor.gov.rs)
Мпдул за управљаое системпм (управљаое референтним ппдацима)
Мпдул за активнпсти изабраних лекара
Мпдул за електрпнски упут
Мпдул за електрпнски рецепт
Мпдул за медицински прптпкпл
Мпдул за интеграцију (ппртал www. docs.mojdoktor.gov.rs)
Ппдсистем за извештаје и бизнис интелигенцију
Медицинска ппрема и апарати
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ИЗИС – мпдули у тпку
• Мпдули кпји су у фази имплементације:
Мпдул за е-Рецепт – имплементација је
завршена
o Мпдул за евиденције лица пбплелих пд
бплести већег јавнп-здравственпг значаја
o Ппдсистем за електрпнски здравствени
картпн (ЕЗК) - није активан, чека се
o

правна регулатива

Е-листе чекаоа – имеплементација у тпку
o Е-радиплпгија – имплементација у тпку
o
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Фазе имплементације на терену
• Прва фаза имплементације (Јан-Феб, 2016)
• Анализа здравсвенпг система на терену (ппсета ЗУ)
• Кпмуникација са спфтверским кпмпанијама

Децембар 2015,
Прва ферзија ИЗИС
Фебруар 2016,
Рад на терену
Март 2016,
Регипн Ниш

• Друга фаза имплементације (Март-Мај, 2016)
• Пбука кприсника (принциппм Train-the-Trainers)
• Имппрт ппдатака (кприсници, лекари,...)
• Званичнп пуштаое регипна

• Трећа фаза имплементације (Јун 2016 – у тпку)
• Ппбпљшаое кпришћеое система
• Ппдршка система

Април 2016,
Регипн Крегујевац

Мај 2016,
Регипн Бепград
Крај Маја 2016,
Регипн Нпви Сад
Пктпбар 2016,
Наципнални Call центар
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180.725

Регипн пп регипну – ппчетни дан
У прпсеку на дан:

У прпсеку на дан:

•
•
•

•
•
•

Прегледи – 66,359
Упути – 22,414
Рецепти – 73,779

Прегледи – 101,495
Упути – 33,720
Рецепти – 116,951

31.05.2016

16.05.2016
У прпсеку на дан:
•
•
•

Прегледи – 28,857
Упути – 8,214
Рецепти – 28,024

Прегледи – 219,856
Упути – 87,389
Рецепти – 192,391

У прпсеку на дан:
•
•
•

Прегледи – 4,573
Упути – 1,131
Рецепти – 49,98

27.04.2016

28.03.2016

* Просечни број на дан прве недеље кад је кренуо регион, тренутно live dashboard
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Приказ анимације п имплементацији

https://alpha-rollout.sorsix.com/
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Највећи изазпви у фази имплементације
• Лпша мрежна инфраструктура и интернет кпнекција
• Руралне здравствене станице немају интернет кпнекцију

• Недпстатак рачунара
• Стари рачунари

• Неажурне листе здравствених устанпва
• Неажурне листе лекара
• Неадекватнип заппслена лица кпја су слата на кприсничке пбуке
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Тернутнп у систему…
• 476 здравствених устанпва
• Прекп 78,000 кприсника тренутнп у систему
• Пд оих прекп 23,000 лекари

• Креиранп прекп 30 различитих кприсничких улпга
• Дпктпр, Медицинска сестра, Техничар, Директпр,
администратпр клинике, Администратпр медицинских
апарата...

• Пкп 18,000 уникатних кприсника се лпгују дневнп
• Прекп 6,5 милипна грађана су већ кпристили услуге
систма
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Series1
Series2

Недеља (тачке пзначују ппчетак недеље)

Series1

Недеља (тачке пзначују ппчетак недеље)
Series2
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Имплементацијa - тпк
• 30.10.2017 – Дпмoви здравља у 10 Бепградских ппштина и апптеке кпје
гравитирају
• 15.12.2017 – 16 Бепградских ппштина, 2 ЗУ (Студентска ппликлиника,
Герпнтплпшки завпд Бепград), 42 устанпве ширпм Србије
• 31.03.2018 Пуна имплементација Впјвпдине
• 30.06.2018 Пуна имплементација Србије (Укључује и терцијарне
устанпве за прпписиваое лекпва за пацијенте пбплеле пд ХИВ-а)
• 14.03.2019 – Правилникпм п рецепту пптпунп укидаое папира и све
устанпве рецепте шаљу електрпнски ( укључујући и устанпве спцијалне
заштите.

Нпвине са увпђеоем еРецепта
• Увпђеое елктрпнске терапије за хрпничне бплеснике
• Терапије се сада мпгу прпписивати пд 2 – 6 месеци
• Ствара се прдинарна листа лекпва за пацијента кпја ће бити
саставни деп Електрпнскпг здравственпг картпна (ЕЗК)
• Изабрани лекар сада дпбија инфпрмацију п реализацији лека

Статистика прпјекта
Старт прпјекта– 30.10.2017

еРецепт – 10 ДЗ на теритприји града
Бепграда
Све апптеке на теритприји града Бепграда
Пуштаое еРецепта у дпдатне две
устанпве са ЗИС - Heliant
Интеграција са препсталим ЗИС са
теритприје града Бепграда

СУМАРНА СТАТИСТИКА
Сумарна статистика
Брпј терапија:
Брпј еРецепата:
Брпј издатих Рецепата:
Брпј апптека:
Брпј фармацеута:
Брпј лекара:

11,684,882
155,479,615
99,016,436
4,252
7,562
26,119

Пуштаое еРецепта у дпдатне 42 устанпве
на теритприји Србије – Heliant и
препстали ДЗ у Бепграду
15.12.2017
Пуштаое еРецепта у Впјвпдини 31.03.2018
Пуштаое еРецепта у целпј Србији30.06.2018
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Статистика прпјекта
1107023
1402956
1071721
1400142
1043060
1402878
1043062
1043107
1134230
1103723

I10
E11
N40
F32
I20
J45
J44
H40
E10
I48

TOP 10 prepisanih lekova
TENSEC Nepoznato 30 po 5 mg
AMLODIPIN ALKALOID Nepoznato 30 po 5 mg
BROMAZEPAM Nepoznato 30 po 3 mg
LASIX Nepoznato 12 po 40 mg
GLUFORMIN Nepoznato 30 po 500 mg
VAZOTAL Nepoznato 30 po 5 mg
GLUFORMIN Nepoznato 30 po 1000 mg
GLUCOPHAGE Nepoznato 30 po 1000 mg
TAMSOL Nepoznato 30 po 0,4 mg
TRITACE Nepoznato 28 po 5 mg

TOP 10 dijagnoza - prepisani recepti
4,982,944
731,527
307,532
285,852
262,368
233,665
185,608
171,031
124,714
120,151

1107023
1402956
1071721
1043060
1400142
1402878
1043062
1043107
1134230
1103723

I10
E11
N40
F32
I20
J45
H40
J44
J02
E10

TOP 10 realizovanih lekova
TENSEC Nepoznato 30 po 5 mg
AMLODIPIN ALKALOID Nepoznato 30 po 5 mg
BROMAZEPAM Nepoznato 30 po 3 mg
GLUFORMIN Nepoznato 30 po 500 mg
LASIX Nepoznato 12 po 40 mg
VAZOTAL Nepoznato 30 po 5 mg
GLUFORMIN Nepoznato 30 po 1000 mg
GLUCOPHAGE Nepoznato 30 po 1000 mg
TAMSOL Nepoznato 30 po 0,4 mg
TRITACE Nepoznato 28 po 5 mg

TOP 10 dijagnoza - realizovani recepti
2,048,052
311,588
131,264
116,895
109,991
92,758
74,611
72,258
57,436
53,452

Top 10 dijagnoza – prepisani recepti
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Top 10 dijagnoza – realizovani recepti
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1,500,000
1,000,000
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E10

Систем пмпгућава креираое разних извештаја БИ на пснпву прикупљене инфпрмације. Статистика ппказује да више
пд 70% свих преписаних рецепата су хрпничне терапије, штп пмпгућава бпље планирати CASHflow и јавне набавке
лекпва. Хрпничне терапије мпжемп разматрати кап кпнстанту, а акутне рецепте кап варијаблу пптрпшое лекпва.

НАРЕДНИ КОРАЦИ – ЦИЉНИ СТАВ
Примарна ЗЗ
Прпписиваое рецепта
•
Лпкални ЗИС
•
Web еДпктпр

Статус рецепта
Tелекпм – (ИЗИС)
• Реализација да/нe
• Где, када, кп
Централни систем еРецепт

еРецепт – акутни рецепт
eТерапија – пбнпвљиви
рецепт
аАпптека
Реализација еРецепта
и еТерапије

Дигитализација
папирнпг рецепта

Реализација рецепта
•
еАпптека
Издаваое рачуна
• Лпкални POS (ЕРП)

Апптека
Кпнтрпла кпличине издатих и
реализпваних перспнализпваних
рецепата у државним ЗЗ

еФактура
Реализпваних
рецепта
Папирна
фактура за ЕРП

• еДпктпр (примар)
• еАпптека (апптека)
• eОСа (регулатпр)
eОСa
• Централни регистри
• Кпнтрпле(eОграничеоа,
eВДТ)
• Централни статуси
• Централнп фактурисаое
• eДпзираое
• eМЛ
• Перспнализпвани
папирни рецепт
Системи кпнтрпле РФЗО
РФЗО

VPN – Mehamizmi kontrole

Перспнализпвани
папирни рецепти

ПДСУСТВП ПАПИРНПГ РЕЦЕПТА
Целпкупнп прпписиваое се врши
дигиталнп папири рецепт ппстпји самп у
фпрми Перспнализпванпг папирнпг
рецепта, унпс и дигитализација свих
папирних рецепата, укључујући и приватну
праксу

БУДУЋИ РЕЗУЛТАТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
Централизпванп (аутпматскп) фактурисаое
апптека - РФЗП
Пптпуна централа кпнтрпла

Фпрмираое кпмплетне прдинарне листе
лекпва
Пптпунп извештаваое– фармакпекпнпмија
и једнпставније планираое јавних набавки

Дигитализација свих папирних рецепата пмпгућава све централне функције, аутпматскп фактурисаое, бпљу
17
кпнтрплу пптрпшое лекпва (у реалнпм времену)

Платфпрма еАпптека
• Апликација је WEB - пидна пптпунп бесплатна
• Једини предуслпв је интернет
• Дпступнпст интеграције са свим ппслпвним системима кпји имају
свпје инсталације у апптекама
• Деп централизпванпг система
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Кпристи за пацијенте
• Пацијенту је сада плакшан пут дп свпје терапије
• Маои брпј ппсета изабранпм лекару акп је оегпвп здравственп
стаое стабилнп
• У идеалним услпвима једна ппсета лекару и шест пдлазака у
апптеку
• Пацијент у свакпм тренутку мпже птићи изабранпм лекару акп му
се стаое ппгпрша

Кпристи за лекаре
• Лекарима се смаоује брпј ппсета пацијената кпји искључивп
свакпг месеца дплазе самп збпг свпје терапије и прпписиваоа
рецепата.
• Лекарима се сада птвара прпстпр за квалитетније пружаое
здравствене услуге, кап и мпгућнпст бављеоа превентивним
прегледима.

Кпристи за РФЗО и БАТУТ
• Смаоиваое трпшкпва избациваоем папира
• Бпља кпнтрпла трпшкпва
• Централизпване функципналнпсти (индикације, наппмене,
временска дпследнпст, фактурисаое)
• Праћеое пптрпшое лекпва на наципналнпм нивпу (Батут)

Е-Радиплпгија
• Министарствп здравља је крпз прпјекат наципналне медицинске
платфпрме за превентиву и дијагнпстику пбезбедилп
имплементацију централнпг радиплпшкпг система.
• Ппдаци ће бити дпступни какп пацијенту такп и лекару пп
вертикали здравствене заштите.
• Нема више развијаоа филмпва и складиштеоа снимака већ се
сви ппдаци чувају у електрпнскпм картпну пацијента.
• Такпђе пви снимци и извештаји ће бити дпступни пацијенту и
крпз ппртал пацијента
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Скрининг
• Скрининг ранпг пткриваоа рака дпјке (жене 50-69 гпдина)
• Кпришћеоем централнпг радиплпшкпг система ствара се
мпгућнпст прганизпванпг мамп скрининга кпји укључује велики
брпј жена
• Ппштпм Србије се ппзивају жене на заказани термин снимаоа ,
накпн тпга се анпнимизиранп шаљу радиплпзима на читаоа и пп
дпбијаоу два сагласна мишљеоа резултат се враћа у електрпнски
картпн пацијента у кпликп ппстпји сумоа снимак пдлази на треће
читаое
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Ппртал пацијента
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ХВАЛА НА ПАЖОИ!
Питаоа?
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