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СИСТЕМ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ У ФУНКЦИЈИ
СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА
Министарство здравља
Републике Србије
Проф. Др Томица Милосављевић
www.zdravlje.sr.gov.yu

Оптерећење
болестима и повредама
у Србији
Преглед обољења и повреда које представљају
највеће оптерећење болешћу у Србији (засновано на
годинама животa коригованим у односу на
неспособоност - DALY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Исхемијска болест срца;
Кардиоваскуларне болести;
Канцер плућа;
Униполарни депресивни поремећаји;
Дијабетес мелитус;
Саобраћајне несреће;
Самоповређивање;
Карцином колона и ректума;
Карцином дојке;
Карцином абдоминалне регије

www.sbds.sr.gov.yu
Пландиште,
Пландиште, 22. фебруар 2005.
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ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ (РАЊИВЕ)
ГРУПАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА
-

-

деца до навршених 15 година, школска деца,
студенти до краја прописаног школовања;
жене у вези са планирањем породице, у току
трудноће, порођаја и материнства;
лица старија од 65 година;
особе са инвалидитетом;
лица која болују од болести већег
соц.медицинског значаја: заразне болести,
малигне болести., дијабетес, хронична бубрежна
инсуфицијенција, мултипла склероза, психозе
идр.
незапослени пријављени тржишту рада,
корисници сталних новчаних помоћи, ратни војни
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Пландиште, 22. фебруар 2005.
инвалиди и др.. Пландиште,

Здравствена политика Србије
(усвојена закључком Владе РС фебруара 2002.)
Циљеви:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Очување
и
унапређење
здравственог
стања
становништва;
Правичан и једнак приступ здравственој заштити
свим грађанима и унапређење здраљвствене заштите
посебно угрожених популационих група;
Постављање корисника (пацијента) у центар система
здравствене заштите;
Одрживост здравсвтвеног система уз селективну
децентрализацију у области управљања ресурсима;
Побољшање функционисања, ефикасности и квалитета
здравственог система;
Дефинисање улоге приватног сектора;
Унапређење кадровске базе здравствене заштите
Пландиште,
Пландиште, 22. фебруар 2005.
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Визија система здравствене заштите
у Србији
- девет водећих принципа Водећи принцип број 2:
“Постојаће једнака приступачност за услуге

основног садржаја и обима здравствене
заштите (“пакет” здр. услуга) за све
осигуране грађане и финансијско покриће за
ове услуге од стране РЗЗО. За остале
грађане ће се обезбедити финансирање из
државног буџета за овај основни скуп услуга,
без обзира на њихов социјално-економски
статус.”
Пландиште,
Пландиште, 22. фебруар 2005.
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Учешће Министарства здравља у
мултисекторским стартегијама које се баве
унапређењем положаја остељивих
групација становништва






Стартегија за смањење сиромаштва
Национални план акције за децу
Акциони план за интеграцију и давање
нових овлашћења Ромима
Национална стартегија за борбу против
HIV/AIDSa
Стартегија придруживања Европској
унији

(све ове документе усвојила је Влада РС или Народна скупштина)
Пландиште,
Пландиште, 22. фебруар 2005.
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Систем здравствене заштите у
документу
Стратегија за смањење сиромаштва








Циљеви:

Планиране активности:

Равноправност и једнак
приступ здравственој
заштити за све грађане РС;
Смањење неједнакости у
доступности здравственој
заштити, нарочито за
угрожене групације;
Обезбеђивање
финансијски приступачних
здравствених услуга свим
групацијама уз побољшање
њиховог квалитета;
Повећање ефикасности и
ефективности у коришћењу
ресурса.












Развој основног пакета
здравствених услуга;
Увођење здравственог
информационог система;
Јачање услуга на примарном нивоу
здравствене заштите;
Реструктурирање болница;
Рационализација кадрова у систему
здравствене заштите;
Унапређење система јавних набавки
за лекове и мед. средства;
Увођење система лицинцирања и
акредитације;
Увођење и примена протокола за
cost-effective здравствену заштиту;
Увођење нових модела
финансирања зз (капитација);
Развој и имплементација програма
за најугроженије групације
становништва.

Пландиште,
Пландиште, 22. фебруар 2005.
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АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ У ТОКУ








Пилот пројекат основних здравствених услуга у
Краљеву (Међуанродни комитет ЦК)
Подршка развоју јавног здравља у Србији (ЕАР)
Развој здравственог информационог система (за
основне здравствене и фармацеутске услуге)
ЕАР
Пројекат здравство Србије (преструктуирање
болница) Светска банка
Унапређење здравствене заштите оболелих од
HIV/AIDSa и туберкулозе (Глобални фонд)
Унапређење превентивних здравствених услуга
у Србији (ЕАР)
Пландиште,
Пландиште, 22. фебруар 2005.
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Планиране активности
Министарства здравља






Усвајање системских закона :
Закона о здравственој заштити, Закона о
здравственом осигурању, Закона о
коморама здравствених радника;
Рад на припреми секторских закона
(о јавном здрављу, трансплантацији,
биомедицински потпомогнутој оплодњи,
трансфузији, менталном здрављу..);
Опремање здравствених установа по
предвиђеном плану и динамици
Пландиште,
Пландиште, 22. фебруар 2005.
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