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Тема

Нови трендови у праћењу и унапређењу квалитета 
здравствене заштите у Европи и свету и прилагођавање 
нашим условима.



 Концепт квалитета у примарној здравственој заштити

 Пројекат индикатора квалитета здравствене заштите (OECD)
- Промоција здравља, превенција и примарна здравствена заштита

 Пример повезивања индикатора квалитета са исходима здравствене 
заштите и трошковима



Трендови

 Растући значај примарне здравствене заштите.
 Развијање функција које обезбеђује унапређење здравља, превенцију, 

конзистентну и континуирану здравствену заштиту у случају болести.
 Усмереност на корисника / пацијента и пружање подршке у одлучивању 

о здрављу и прихватању услуга у случају потребе.
 Смањивање потребе за упућивањем на више нивое заштите повећањем.
 Постизање високог квалитета примарне здравствене заштите је кључни 

приоритет.
 Комплементарност у праћењу квалитета примарне здравствене заштите 

видећих организација (OECD, Светска здравствена организација, 
Статистичка канцеларија Европске комисије – ECHI база).

Извор: OECD. Health at a Glance: Europe 2013. Paris: OECD Publishing 2013. 
http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf



Концепт квалитета у примарној здравственој 
заштити

 Структура, процес, исход
 Домени квалитета: ефективност, одговор на легитимна очекивања...
 Квалитет пружених услуга насупрот квалитета система
 Здравствена заштита помаже да појединци и популације очувају и 

унапреде здравље
 Квалитет се заснива доказима
 Квалитет се повезује са исходима који почивају на пруженим 

здравственим услугама 

Извор: Kringos, D. et al. (2010), “The Breadth of Primary Care: A Systematic Literature Review of its Core
Dimensions”, BMC Health Services Research, Vol. 10, No. 65, http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-10-65.



Концептуални модел континуитета у промоцији 
здравља, превенцији и примарној здравственој 

заштити

Промоција Превентивна заштита Дијагноза / Терапија

Секундарна 
здравствена 

заштита

Примарна 
здравствена 

заштита

Здравствене услуге 
засноване на популацији

Персонализована 
медицинска заштита

Извор: Marsall M. et al. OECD Health Care Quality Project. The expert panel on primary care prevention and health promotion. 
International Journal on Quality in Health Care 2006< 21-25.



Основа за избор индикатора квалитета у 
примарној здравственој заштити

1. Промоција здравља: Стратегије засноване на популацији, усмерене 
на факторе ризика за настајање поремећаја здравља, већином оних 
путем напора за промену здравственог понашања.

2. Превентивна заштита: Систематично и организовано пружање 
здравствених услуга заснованих на популацији (вакцинација, 
скрининг и пренатална заштита).

3. Примарна клиничка заштита: подскуп дијагностичких и терапијских 
услуга у пружању клиничке примарне заштите

27 индикатора !

Извор: http://www.oecd.org/els/health-systems/hcqihealthpromotionpreventionandprimarycare.htm



1. Промоција здравља

1. Преваленција гојазности
2. Физичка активност
3. Стопа пушења
4. Преваленција дијабетеса
5. Преваленција гонореје / инфекције хламидијом
6. Стопа абортуса

Извор: http://www.oecd.org/els/health-systems/hcqihealthpromotionpreventionandprimarycare.htm



2. Превентивна заштита

1. Пренатални скрининг (крвна група и антитела)
2. Скрининг за ХИВ у пренаталној заштити 
3. Скрининг за бактериурију у пренаталној заштити
4. Стања која се превенирају имунизацијом
5. Ниска телесна тежина на рођењу
6. Имунизација адолесцената
7. Скрининг за анемију код трудница
8. Скрининг за цервикалну гонореје код трудница
9. Скрининг за хепатитис Б код трудница
10. Документација о скринингу за хепатитис Б у време порођаја
11. Имунизација за хепатитис Б код високо ризичних група
12. Вакцинација против грипа код високо ризичних група
13. Пнеумококна вакцинација код високо ризичних група

Извор: http://www.oecd.org/els/health-systems/hcqihealthpromotionpreventionandprimarycare.htm



3. Дијагноза и терапија: примарна заштита

1. Стопа упућивања на више нивое услед конгестивне срчане 
инсуфицијенције

2. Прва посета у првом триместру трудноће
3. Одвикавање од пушења код асматичара
4. Мерење крвног притиска
5. Контрола крвног притиска код особа са хипертензијом
6. Иницијално лабораторијско испитивање код сумње на хипертензију
7. Упућивање на хоспитализацију за стања која се не могу амбулантно 

збрињавати.

Извор: http://www.oecd.org/els/health-systems/hcqihealthpromotionpreventionandprimarycare.htm



Развијени специфични индикатори- области:

1. Кардиолошка здравствена заштита
2. Дијабетолошка заштита
3. Промоција и превенција



Пример дијабетолошке заштите:

1. Процес дијабетолошке заштите
2. Проксимални исходи
3. Дистални исходи



Развијени специфични индикатори- области:

1. Процес дијабетолошке заштите:
– годишње тестирање HbA1c
– годишње тестирање холестерола
– годишњи скрининг за нефропатију (микроалбуминрујиа или преглед 

специјалисте)
– годишње испитивање очног дна
– годишњи преглед стопала
– годишње документовање пушачког статуса

2. Проксимални исходи:
– контрола  HbA1c (≥9,0%)
– контрола холестерола (≤130 mg/dl)
– контрола крвног притиска (140/90 mgHg)

3. Дистални исходи:
– стопа ампутације доњих екстремитета
– оболења бубрега код особа са дијабетесом
– кардиоваскуларни морталитет код пацијената са дијабетесом



Пример ефеката дијабетолошке заштите у 
нашем региону:

Ради сагледавања економске исплативости изведених мера у дијабетолошкој
заштити у графикону су компарирани трошкови дијабетолошке заштите и изведене

/ постојеће мере здравственог система.



Регионалне варијације у квалитету
дијабетолошке заштите

Извор: Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“. Извештај о унапређењу квалитета рада у здравственим
установама Републике Србије. Београд ИЗЈС 2013.

Проценат



Пројекат индикатора квалитета здравствене 
заштите (OECD)

 Мандат за развијање индикатора 
квалитета здравствене заштите -
Министарска конференција 2010. године 
(пројекат инициран 2002. године) .

 Редовно извештавање о квалитету од 2011. 
године.

 Анализирање и компарирање политика 
квалитета у земљама чланицама уз 
предлоге за оснаживање инфраструктуре 
здравственог информационог система. 

 Редовни састанци експерата два пута 
годишње обезбеђују предлоге за 
унапређење индикатора неопходних за 
компарацију и за стално унапређење 
квалитета.

Извор: http://www.oecd.org/els/health-systems/healthcarequalityindicators.htm



Кључне области за даљи развој индикатора
у примарној здравственој заштити

 Примарна здравствена заштита: промоција здравља, превенција и 
примарна заштита / услуге (смањивање упућивања у болницу код 
хроничних стања)

 Заштита у области малигних блести: преживљавање, морталитет и 
стопе скрининга

 Заштита менталног здравља: смањивање поновних пријема у болницу
 Безбедност пацијента
 Искуство пацијента
 Инфективне болести (стопе имунизације)



Препоручени нови индикатори 2012/2013

 Праћење прописивања лекова у примарној здравственој заштити:
- антибиотика
- терапија дијабетеса у примарној здравственој заштити
- седативи/ анксиолитици  са старе особе 

 Безбедност пацијента:
- постоперативне хеморагије или хематоми
- постоперативне компликације у зарастању рана
- случајно повређивање деце 

 Ментално здравље:
- превремено умирање пацијената са дијагностикованим тешким менталним 

поремећајима
- стопа самоубистава код људи у контакту са службама заштите менталног здравља



Земље које имају националне извештаје 
према истој методологији



Пример: Прописивање антибиотика у 
примарној здравственој заштити



Пример: Пропорција прописаних цефалоспорина у 
односу на укупне антибиотике



Пример: Скрининг  за цервикалне карцином 
(жене: 20 – 69)

целокупна популација 
жена у животној доби 

од 20 до 69 година !



Пример: Обухват вакцинацијом против грипа 
особа старијих од 65 година

целокупна популација старијих од 65 година !



Да ли постоји преглед 
индикатора за Србију ?





Пример: Обухват вакцинацијом деце узраста до 1 године 

против дифтерије, тетануса и пертусиса против малих богиња

против хепатитиса Б



Аналитички пројекти 2012/2013

 Које су карактеристике примарне здравствене заштите повезане са 
бољим исходима по здравље?

 Да ли се разлике између земаља у учинку у области здравствене 
заштите за особе са малигним болестима могу објаснити различитим 
здравственим политикама?

 Да ли се разлике између земаља у контроли кардиоваскуларних 
болести и дијабетеса могу објаснити различитим здравственим 
политикама?



Наша земља



Основа за избор показатеља у 
Републици Србији

• Показатељи у примарној здравственој заштити у земљама Европе 
(нарочито из пројеката квалитета здравствене заштите OECD),

• Национални водичи за одређена стања у примарној здравственој 
заштити,

• Национални програми за скрининге и хроничне болести
• Важећи прописи из области здравствене заштите у Републици Србији.



У домовима здравља квалитет здравствене заштите процењује се на
основу:

 показатеља који се прате за здравствену делатност коју обављају изабрани лекари
 показатеља који прате стоматолошку здравствену заштиту 
 показатеља патронажне службе дома здравља
 показатеља здравствене заштите радника
 показатеља службе за хитну медицинску помоћ
 показатеља специјалистичко-консултативне службе
 заједничких показатеља квалитета

Методолошко упутство за поступак извештавања здравствених установа о
показатељима квалитета здравствене заштите

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 2011

Укупно: 69



Предлог базичних индикатора у 2012. 
укупно: 26 



Постојећи инструменти - упитници

Упитник о задовољству корисника 
радом опште службе медицине, 

педијатрије или гинекологије

Упитник заснован на истраживању 
корисника за потребе индекса 
којим се пореде земље Европе 

(Euro Health Consumer Index)



Изазови...

• Смањивање регионалних варијација
• Повезивање са извршењем (учинком, перформансом)
• Унапређење извештавања
• Развој златних стандарда за поједине показатеље
• Контрола компоненти формуле за плаћање лекара
• Колегијална провера и помоћ у сталном унапређењу квалитета



Препоручене адресе

• Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ: www.ahrq.gov
• The International Society for Quality in Health Care (ISQua): 

www.isqua.org
• OECD. Health Promotion, Prevention and Primary Health Care. 

http://www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/hcqihealthpromotionpre
ventionandprimarycare.htm

• WHO Patient Safety: www.int/patientsafety/en
• Министарство здравља Републике Србије: www.zdravlje.gov.rs
• Агенција за акредитацију здравствених установа Србије: 

www.azus.gov.rs



Рад у групи:
Шта је реално за праћење у Србији?
Избор нових показатеља квалитета

Институт за јавно здравље Србије 
“Др Милан Јовановић Батут”


