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Парадокс:

Иако су напори да се обезбеди 
квалитетно лечење 

стари колико и човечанство, 
организоване активности на процени 

квалитета здравствене заштите су новијег датума



Квалитет је једна од најзначајнијих 
карактеристика система  здравствене 

заштите а 
стално унапређење квалитета један од 

императива квалитета 
     



Стално унапређење квалитета је 
континуирани процес чији је циљ 

достизање вишег нивоа ефикасности и 
успешности у раду, веће задовољство 
корисника и давалаца здравствених 

услуга 



Зашто је квалитет важан?

- Гледиште здравствених 
радника

- Гледиште медицинске 
струке

- Гледиште корисника зз



Гледиште здравствених радника: 

Пружити најбољу могућу заштиту сваком 
кориснику и пацијенту, етичка је и 
професионална обавеза свих здравствених 
радника регулисана законима и кодексима 



Аведис Донабедијан: 

“Квалитет има за циљ да јавно 
реафирмише одговорност 

здравственог радника и да потврди 
оданост мисији коју он препознаје као 

своју ”



Гледиште медицинске струке:

Медицинска струка је све 
комплекснија, могућности за њено 
обављање су све шире а исходи по 
здравље све различитији.
Квалитетна здравствена заштита мора 
да дефинише који је то ниво разлика 
који се може сматрати прихватљивим и 
како се оне могу свести на минимални 
ниво.   



Гледиште корисника здравствене 
заштите:
Квалитетна здравствена заштита треба 
да одговори очекивањима и захтевима 
све просвећенијег корисника.

Друштвена заједница за велика улагања 
у здравствени систем, од њега захтева 
мерљиво побољшање здравственог 
стања.  



Квалитетна здравствена заштита је 
добра здравствена заштита за све, 

то је 

свима доступна и приступачна 
здравствена заштита, 
широког дијапазона 
са могућношћу адаптације на 
променљиве и растуће здравствене 
потребе корисника.   



Квалитетна здравствена заштита тежи 
достизању високо постављених стандарда 

квалитета.

 
У систему зз морају постојати механизми 

праћења, контроле, сталног унапређења и 
корективни механизми за подизање 

квалитета. 
.



Историјски постоје:

1. Клинички (медицински), 
традиционални  

и 

 2. Менаџерско-индустријски 
концепт квалитета



Клинички (медицински), традиционални 
концепт квалитета:

- има дугу историју
- настао је и одржава се унутар 

медицинске професије и
-   велича улогу здравствених радника у 
одржавању и обезбеђењу квалитета 



Најчешће коришћени термини у 
области клиничког (медицинског) 
квалитета су 

процена или евалуација квалитета 
и 
обезбеђење квалитета

   



Почеци у XV веку

Прве организоване студије у процени 
квалитета дала Флоренс Најтингејл, 
медицинска сестра из Енглеске, која је 
1858. године објавила свој извештај о 
неадекватном стандарду заштите и 
лечења у војним болницама и о великим 
варијацијама у смртном исходу у њима 
 



Најзначајнија личност почетком XX века 
је амерички хирург Кодман

Први се бавио исходима лечења и по 
њему исход лечења је у функцији четири 
фактора:
лекара, 
организације, 
болести и пацијента. 



Посебан допринос теорији квалитета у 
систему зз дао Аведис Донабедијан:

- дао главну таксономију у процени 
квалитета (структура, процес и исход) 

- заслужан за развој критеријума 
и 
- творац других теоријских доприноса  
 



Професионалци-здравствени радници 
се сматрају одговорним за успех, али и 
за грешке, пропусте. 

Акценат је на придржавању 
професионално дефинисаним 
стандардима. 



Најчешће се односи на један 
професионално дефинисани оквир: 
одељење, специјалистичку грану, 
врсту услуге, губећи при томе шири 
концепт у коме се зз остварује  

Пример: садашња контрола 
квалитета у зз: рада, здравствених 
радника (интерна, спољна, редовна 
или ванредна)



Концепт квалитета у зз први примењен у 
САД, где је 1972. године донет Закон о 
успостављању организације за развој 
професионалних стандарда и контролу 
квалитета у државним институцијама и 
програмима 



Стратегијом СЗО “Здравље за све” почиње 
убрзан развој активности у области 
квалитета зз у свим земљама света 



Менаџерско-индустријски концепт 
започео педесетих година прошлог 
века.

По њему квалитет није одговорност 
једне професије, већ је добар односно 
лош квалитет резултат 
функционисања и организације рада 
у целини.



Два најчешће помињана термина у овом 
концепту квалитета су синоними:

стално унапређење квалитета (CQI) и 
управљање потпуним квалитетом (TQM). 
Оба термина подразумевају 
структурални систем за креирање  
укључивања целе организације у 
планирање и успостављање сталног 
процеса побољшања са циљем да се 
задовоље потребе корисника.



Концептом се утврђује зашто се 
нешто дешава, а не ко је до тога 
довео и откривају путеви који могу 
да превенирају настанак лошег 
квалитета.



Најзначајнија имена:

Едвард Деминг, 

Јозеф Џуран 

и 

Филип Крозби. 



У будућности треба очекивати спајање 
клиничког, медицинског или 
традиционалног и менаџерско-
индустријског концепта у јединствен 
концепт и то тако да се настави са 
клиничким концептом и да се унесу 
најзначајније и најефикасније 
стратегије из индустријског концепта



Данас постоји велики број међународних 
организација које се баве развојем 
стратегија за унапређење квалитета зз. 

Важна активност Савета Европе (Комитет 
експерата је 1998. године дао предлог 
“Димензије система за побољшање 
квалитета” а 2006. године усвојио 
основне препоруке о безбедности 
пацијената), Европске комисије ЕУ 



Република Србија донела је Стратегију 
за стално унапређење квалитета 
здравствене заштите и безбедности 
пацијената 

“Сл. гласник РС”, бр. 65/2009



Стратегијом за стално унапређење 
квалитета зз и безбедности пацијената 
тежи се достизању највишег нивоа 
квалитета рада и безбедности 
пацијената у РС



Примена ове стратегије има за циљ 
да смањи:
- неуједначен квалитет 

здравствених услуга
- неприхватљив ниво варирања у 

исходима по здравље лечених 
пацијената

- неефикасно коришћење 
здравствених технологија 



Примена ове стратегије има за циљ да 
смањи:
- време чекања на медицинске 

процедуре и интервенције
- незадовољство корисника пруженим 

здравственим услугама
-  незадовољство запослених у систему 

зз
- трошкове настале због лошег 

квалитета



На овај начин, Стратегија дефинише 
области квалитета:
- стандарди здравствених услуга (ИЈЗ 

Србије издао “Стандарде и нормативе 
здравствених услуга” 2000. године)

- резултати лечења (повољни исходи 
лечења, излечење, подударност 
клиничке и патолошке дијагнозе)

- процена и коришћење здравствених 
технологија



На овај начин, Стратегија дефинише 
области квалитета:

- време чекања на медицинске 
процедуре и интервенције 
(управљање Листама чекања)

- задовољство корисника пруженим 
здравственим услугама

- задовољство запослених у систему зз
-    трошкови зз 

- стандарди здравствених услуга (ИЈЗ 
Србије издао “Стандарде и 
нормативе 



Дефиниција квалитета зз:

Квалитетна здравствена заштита је она 
која омогућава организацију ресурса на 
најделотворнији начин, како би се 
задовољиле здравствене потребе 
корисника за превенцијом и лечењем, на 
безбедан начин, без непотребних 
губитака и на високом нивоу њихових 
захтева. 



Ова дефиниција показује да је 
квалитет резултат начина на који се 
користе ресурси, а не њихове 
количине.  

Препозната је потреба за 
безбедном зз и поштовање људских 
права



Обухваћена су три основна полазишта 
за квалитет: 

корисници-пацијенти
запослени кадар и
менаџмент свеукупним квалитетом 



 
Безбедност пацијента је идентификација, 
анализа и корекција ризичних догађаја, са 
циљем да се зз учини безбеднијом и да се 
ризици по здравље пацијента сведу на 
минимум. 

Препознато је да су нежељени догађаји 
кумулативни резултат бројних узрока, а 
ретко су последица индивидуалних 
пропуста. 



Процес унапређења квалитета одвија се у 
више етапа и идентичан је са процесима у 
оквиру клиничке праксе:
- дијагностика узрока лошег квалитета и
- тестирање интервенција које могу 

довести до његовог побољшања 
 



Основне компоненте сталног унапређења 
квалитета у зз су:
- усмереност на корисника-пацијента
- анализа медицинског процеса 
- развој тима за унапређење квалитета
- методе анализе проблема са квалитетом
- примена плана
- имплементација промена и
- прикупљање података: мониторинг и 

евалуација



Принципи квалитета зз:

- усмереност на корисника-пацијента
- безбедност пацијента
- делотворност-ефектност
- правовременост
- ефикасност
- правичност-једнак приступ услугама 



За достизање сваког принципа 
сталног унапређења квалитета 
неопходно је дефинисање стандарда 
и показатеља за три основна аспекта 
зз: структуре, процеса и исхода.

 



Структура подразумева ресурсе за 
обезбеђивање зз: број здравствених 
установа, њихову територијалну 
дистрибуцију, доступност, величину, 
опремљеност, број и структуру 
здравствених радника и сарадника, 
њихова знања и вештине, оптерећеност, 
мотивацију, финансирање.
Унапређењем структуре побољшава се 
квалитет зз до одређене границе.  
 



Процес зз обухвата активности од првог 
контакта корисника са системом зз до 
задовољења потреба: садржај и време 
пружања услуга, комуникација пацијента са 
медицинским радницима, благовремено 
информисање и укључивање пацијената у 
процес доношења одлука које се тичу 
његовог здравља. 
Мере процеса су најважније мере квалитета 
које одређују исход пружене зз.



Исход зз је крајњи резултат примењеног 
процеса и односи се на побољшање 
здравственог стања и на одговорност 
здравственог система на немедицинска 
очекивања корисника-задовољство 
пруженом зз. 

Мере исхода зависе и од фактора на које 
систем зз не може да утиче. 



Активности у области квалитета у РС 
традиционално су биле усмерене на 
проверу квалитета рада путем надзора 
над стручним радом зу, здравствених 
радника и сарадника. 

Данас се обавља спољна провера 
квалитета рада. 



Законским и подзаконским актима 
регулисани су структурални елементи 
квалитета (кадар, простор и опрема) и 
стандарди здравствених услуга 

Републичке стручне комисије и 
референтне зу израдиле су стручно-
методолошка упутства, Водиче добре 
клиничке праксе, дијагностичко-
терапијске протоколе. 



Сва стратешка документа Министарства 
здравља залажу се за стално унапређење 
квалитета зз и то “Здравствена политика, 
Визија развоја система зз и Стратегија 
реформе здравственог система до 2015 са 
акционим планом” обједињених у 
публикацији “Боље здравље за све у 
трећем миленијуму” објављеној 2003. 
године 



Министарство здравља је 2004. године 
донело “Објашњење за праћење квалитета 
рада у здравственим установама” чиме је 
уведен концепт сталног унапређења 
квалитета рада здравствених установа у 
Републици



У складу са наведеним Објашњењем, 
ИЈЗ Србије сачинио је Методолошко 
упутство за поступак извештавања 
здравствених установа о показатељима 
квалитета рада, листама чекања, 
стицању и обнови знања и вештина 
запослених и задовољству пацијената, 
као и Методолошко упутство за 
поступак заказивања прегледа у 
специјалистичко консултативним 
службама здравствених установа.  



У новембру 2004. године спроведено 
је прво национално истраживање 
задовољства корисника 
здравственом заштитом. 
Сви резултати праћења показатеља 
квалитета рада презентовани су на 
првој Националној конференцији о 
квалитету у јуну 2005. године. Тада су 
проглашени и најбољи домови 
здравља и опште болнице. 
Националне конференције одржане 
су и 2006, 2007. и 2008. године



Апотеке су од почетка развоја културе 
сталног унапређења квалитета зз 
учествовале у развоју показатеља 
квалитета рада и испитивању задовољства 
корисника. 



Следећих година извршено је испитивање 
задовољства корисника у приватном 
сектору зз, испитивање задовољства 
запослених у здравственим установама и 
укључене су и друге зу у праћење 
показатеља квалитета рада.



Министарство здравља је у оквиру 
пројекта “Развој здравства Србије” 
који финансира Светска банка, 2005. 
године формирало Јединицу за 
квалитет. 

У оквиру овог пројекта, на четири 
пилот болнице у Зрењанину, Ваљеву, 
Краљеву и Врању и 16 домова 
здравља су развијани стандарди за 
евалуацију квалитета рада.



Усвајањем нових системских закона 
2005. године (тада је усвојен и Закон о 
коморама здравствених радника) први 
пут је уведен концепт унапређења 
квалитета и показатеља за његово 
праћење, предвиђено је формирање 
стручних тела и комисија за праћење 
квалитета рада у здравственој установи 
и формирање Агенције за акредитацију 
здравствених установа. 



У јуну 2007. године Министарство здравља је 
донело Правилник о показатељима квалитета 
зз а ИЈЗ Србије сачинио је Методолошко 
упутство за поступак извештавања 
здравствених установа о обавезним 
показатељима квалитета зз. 

Правилником су дефинисани и препоручени 
показатељи квалитета, осетљивији и 
оријентисани ка исходима или резултатима 
рада.
Први пут су дефинисани и показатељи 
безбедности пацијента. 



Стратегијом за унапређење квалитета 
зз и безбедности пацијената 
дефинисано је пет стратешких циљева 
који су требало да буду остварени до 
2015. године. Сваки од њих има своје 
специфичне циљеве и мере и 
активности за њихову реализацију. 



Стратешки циљеви:
1. Стварање услова да корисници-

пацијенти буду у средишту система зз
2. Унапређење стручног знања 

здравствених радника и подизање 
свести о значају сталног унапређења 
квалитета зз и развијање специфичних 
знања и вештина

3. Стварање услова који промовишу 
културу сталног унапређења квалитета 
зз и безбедност пацијената у зу   



Стратешки циљеви:

4. Обезбеђење сигурности, безбедности и 
исплативости здравствених технологија 
5. Обезбеђивање финансијских подстицаја за 
стално унапређење квалитета зз и безбедности 
пацијената 



Значајни показатељи квалитета рада у 
стационарним зу су:
- % умрлих од укупног броја лечених 
- подударност клиничких и дијагноза 

постављених на основу обдукције 
- учесталост болничких 

(интрахоспиталних) инфекција
- број компликација лечених или 

оперисаних болесника
- број постеља по једном лекару и 

једном медицинском техничару 
-   просечна дужина лечења од појединих 
болести



Значајни показатељи квалитета рада у 
стационарним зу су:

- просечна дужина лечења 
- заузетост болничких постеља
- искоришћеност болничких постеља 
-    исход лечења



Значајни показатељи квалитета рада у 
амбулантно-поликлиничким 
установама:
- оптерећеност здравствених радника 

бројем услуга
- просечан број услуга по болеснику
- слагање амбулантно- поликлиничке 

и болничке дијагнозе
- обухват становништва мерама 

активне зз 
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