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ДОМ ЗДРАВЉА „КРУПАЊ“ КРУПАЊ 

Број: 1201/18 

Дана: 27.12.2018.године 

К Р У П А Њ  

  

                                    ПРОГРАМ  РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „КРУПАЊ“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

1. Улога Дома здравља у Крупњу : 
 

Заштита и унапређење здравља,спречавање, рано откривање болести и лечење. 

Превентивна здравствена заштита групација становништва изложених повећаном ризику 

оболевања и осталих становника у складу са посебним програмом превентивне здравствене 

заштите. 

Здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља, као и 

спречавање и рано откривање малигних обољења. 

Такође, улога дома здравља је и у спречавању,откривању и лечењу болести уста и зуба и 

хитна медицинска помоћ и санитетски превоз. 
 

2. Програмски циљеви Дома здравља у Крупњу за 2019 год. 
 

 

Реализација плана рада Дома здравља „Крупањ“ за 2019.годину. 

План рада је сачињен у складу са обавезама које има Дом здравља и обухвата 

демографске податке, организациону структуру, кадровске ресурсе и реализацију и план услуга 

у различитим областима здравствене заштите.  

 

Промоција здравља, оснаживање превентивног рада, унапређење здравствено-васпитног 

рада. 

 

Ту је и учешће у пројектима везаним за имплементацију националне стратегије за борбу 

против рака. 

 

Значајан програмски циљ дома здравља је јачање рада са младим, повећање броја 

предавања у основним и средњој школи о репродуктивном  здрављу као и о штетности 

психоактивних супстанци као и држањем радионица из бројних области. 

 

Унапређење стоматолошке заштите-комплетно спровођење свих превентивних 

стоматолошких програма код деце,трудница и радно активног становништва. 

 

Имплементација принципа тимског рада у службама које раде по принципу изабраног 

лекара (служба опште медицине и служба за заштиту деце). 

 

Даљи развој партнерства и сарадње са локалном самоуправом. 

 

 

Континуирана едукација свих профила запослених у Дому здравља. 
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У 2019. години планирано је потпуно опремање и отварање зграде бившег стационара, 

наиме Републичком фонду за здравствено осигурање, је од стране Министарства достављен 

Предлог уредбе о измени и допуни Уредбе о плану мреже здравствених установа („Сл.гласник 

РС“ бр. 42/06,119/07,84/08,71/09,85/09,24/10,6/12,37/12,8/14 и 92/15) за процену финсијских 

средстава. Такође, предлогом уредбе Министарство здравља је предложило и оснивање 

стационара као организационе јединице у саставу Дом здравља „Крупањ“ са 8 постеља.  

У току децембра ушло се у поступак јавне набавке за набавку опреме за стационар и то набавка 

постељина, намештаја и медицинске опреме. Достављање понуда је завршено 21.12.2018 

године и сада се спроводи процес избора најповољнијег понуђача, а затим ће се приступити 

закључивању уговора. 

 

Такође, планирано је да се у сарадњи са локалном самоуправом и Министарством 

здравља изврши промена у кадровској структури јер је  Дому здравља „Крупањ“ неопходно још 

доктора медицине, стално запослење за дипломираног правника, возача као и чистачице.  

 

 Такође, планирана је и обнова спољне ограде око дома здравља која је оштећена 

приликом мајских поплава 2014.године,обнова постојећих гаража за санитетска возила. 

  

 Неопходна је и набавка медицинске и немедицинске опреме  између осталог униформе, 

кломпе, модул некст лаб за лабораторију за директан електронски пренос налаза у здравствене 

картоне, екг апарати, вортекс мешалица,шприцеви за испирање уха. 

 

У 2019. години жели се задржати успешна сарадња са здравственим установама у 

окружењу, као и даља сарадња са Министарством здравља, Заводом за јавно здравље Шабац и 

Републичким фондом здравственог осигурања, са социјалним, образовним и другим 

установама, јавним предузећима у општини Крупањ. 

 

На крају године планирано је спровођење анкете о задовољству и корисника и давалаца 

здравствених услуга 

 
 

Дом здравља „Крупањ“ Крупањ 

                                                                                                        Директор 

_____________________________ 

Др Љубица Исаиловић-Радић 


