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   ПОСЕБАН ОДБОР ЗА ПЗЗ У ПРИВАТНОЈ ПРАКСИ РЛКЈИС 

  

II редовна седница овог ПО, одржана дана 25.04..2019.године у седишту РЛКЈИС, у 

Нишу. 

 1.Усвајање записника са I редовне седнице ПО зе примарну здравствену заштиту у 

приватној пракси РЛКЈИС  одржане дана  28.11. 2018.године. 

 Одлука: Усваја се записника са I редовне седнице ПО зе примарну здравствену 

заштиту у приватној пракси РЛКЈИС  одржане дана  28.11. 2018.године. 

 2. Предлагање измена Правилника о ближим условима за обављање здравствене 

делатности у здравственим установама и приватној пракси-разматрање Одлуке ПО за ПЗЗ 

РЛК Војводине. 

 Након разматрања Правилника о ближим условима за обављање здравствене 

делатности у здравственим установама и приватној пракси као и одлуке истоименог ПО РЛК 

Војводине, чланови овог ПО доносе: 

 Закључак: С обзиром да је од стране истоименог ПО на нивоу ЛКС, предложено да 

РЛКЈИС обради део Правилника који се односи на клиничке, клиничко болничке центре и 

институте а који по својој организацији и начину оснивања, не припадају приватном сектору 

нити примарној здравственој заштити, чланови ПО су разматрали поменути Правилник у 

његовом општем делу који се односи на ближе услове за обављање здравствене делатности 

само у приватној пракси, и дају следећи: 

 Предлог: С обзиром да у важећем Правилнику у чл.40.ст.1.тач.2. стоји да поликлиника 

у погледу кадра треба да има три доктора медицине а најновијим Законом о здравственој 

заштити је у чл.38. ст.5. предвиђено  да се поликлиника оснива за најмање две различите 

области медицине, потребно је размотрити могућност усаглашавања наведених одредби. 

 Чл.44.тач.10- предлаже се да здравствена установа мора имати одвојене санитарне 

чворове за пацијенте и особље, како и сада стоји у важећем Правилнику, али без увођења 

посебних санитарних чворова за мушкарце и жене. 

 Чл.44.тач.11.-нема потребе за постојањем посебног-одвојеног улаза за просторије у 

којима се обавља делатност радиологије, хибербаричне медицине, лабораторије за 

микробиолошку и вирусолошку ординацију, јер је у пракси свакако неопходно за сваког 

пацијента најпре урадити тријажу, а потенцијално инфективни пацијенти се и иначе крећу у 
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свим осталим здравственим установама и клиникама и сматрају се здравим све до постављања 

дијагнозе. 

 Чл.45.тач.2.-предлаже се да просторије за интервенције и ендоскопију остану по 16 мкв 

јер је предложених 10 мкв премало за сву ону неопходну опрему коју ове просторије морају 

да имају ( опрема за антишок терапију; за пружање хитне медицинске помоћи; помоћни лежај 

итд). 

 Чл.45.тач.9.“једномесна комора-просторија за припрему гасова и косеоника-уместо 

20мкв, да има 15 мкв 

 Чл.45.тач.10. вишемесна комора -засебна просторија, као горе- уместо 25 мкв да буде 

20 мкв, а чекаоница са пултом и картотеком, да има 20 уместо 30 мкв. 

 Чл.47.ст.1.- огласна табла би требало да буде димензија НАЈМАЊЕ 50 пута 50 цм 

 У делу одлуке ПО РЛК Војводине који се односи на опрему у ординацији опште 

медицине, ПО је сагласан са предложеном опремом коју треба изоставити, сем неуролошког 

чекића, који би требало да остане као део опреме. Такође треба задржати апарат за кисеоник 

са опремом, због пацијената са инфарктом, опструктивном болешћу и сл. 

 За психијатријске и педијатријске ординације, чланови ПО су сагласни да треба 

изоставити обавезан бели мантил. 

 Закључак: У случајевима постојања „застарелих апарата и опреме“, чланови ПО 

сматрају, да уколико се таквим апаратима и опремом постиже адекватно и квалитетно  

пружање здравствене заштите, не треба по сваку цену инсистирати на набавци нове опреме, 

јер је то велико финансијско оптерећење за осниваче ординација. 

3. Разно 

Закључак: Доставити члановима овог ПО, основне податке о здравственим установама 

у ПЗЗ у приватној пракси на територији РЛКЈИС, ради евентуалних даљих контаката и 

успостављања сарадње. 

Закључак: Предлаже се председнику РЛКЈИС да реализује.- омогући одржавање 

састанка са представницима здравствених установа из ПЗЗ у приватној пракси, ради размене 

искустава и покушаја решавања актуелних проблема у свакодневном раду. 

 

  

                   Председник ПО за ПЗЗ у прив.пракси 

Спец.др мед. Ирена Митић 


