OПЕРАТИВНИ ПЛАН

ДОМА ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ ЗА 2016. ГОД

УВОД

УПРАВНИ ОДБОР Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ на седници одржаној 06.12.2012 године усвојио је СТРАТЕСКИ ПЛАН Дома здравља
за период 2013 -2018.године. Стратешки план садржи четири општа циља и то:

1. Унапређење превентивних здравствених услуга
2. Промоција здравих стилова живота
3. Едукација свих запослених о сталном унапређењу квалитета рада и безбедности корисника и
применом процедура акредитације.
4. Регистрација корисника здравствене заштите са потпуним обухватом маргинализованих група

ОПШТИ циљ садржи специфичне циљеве који треба да се реализују у наредном периоду и у њих се морају укључити сви шефови
радних јединица, руководиоци свих оделења,комисија за квалитет и стручни савет са стручним колегијумом...што у току ове 2 године
није био случај а посебно се слабо радило након добијене акредитације...

ОПЕРАТИВНИМ планом постиже се извршење планираних задатака у складу са важећим законским прописима,плановима шефова и
начелника служби у вези превентиве,напредовања у служби са циљем унапређења квалитета рада, упутствима датим на стручним
састанцима и планом рада Дома здравља поштујући безбедност корисника здравствених услуга и запослених...

Ресурси за остваривање Оперативног плана су:
• Људски – Запослени у свим службама
• Опрема са којом располажу службе
• Објекти - посебно нови који доприносе бољем квалитету рада
• Финансије- као најважнији сегмент кроз мере економске штедње и рационалног наручивања.

Саставни део Оперативног плана су:
• ПЛАН РАДА-као најважнији елеменат
• Финансијски план
• План јавних набавки

ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
Редни
број

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ЗА 2016.

МЕРЕ И
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ РОК

ОДГОВОРНА
ОСОБА

1.

Рано откривање особа са
повишеним ризиком за ДМ
ТИП2
Превенција и детекција
колоректалног карцинома
ППЕВЕНЦИЈА и детекција
карцинома цервикса и дојке
(Организовани скрининг и
скрининг )
Превенција
кардиоваскуларних
оболења

• Примена
упитника
• Узимање
брисева
• Акције
одређивања
гликемије
• Информисање
јавног мњења
• УЗ и
мамографија
•
САВЕТОВАЛИШТА

ДЕЦЕМБАР 2016
До краја
децембра
Крај август 2016

• Начелници
служби
• Опредељени
лекари
• Директор

ПОЦЕТАК
МАРТА- КРАЈ
ЈУНА 2016
Цела година

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТ И
ПОКАЗАТЕЉИ
• Детекција
поремећаја
са
превенцијом
• Детекција
особа
са ризиком
• Већи одазив
популације
са
скринингом

ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
•Упитник,нацио
нални водич
• Глукометар,те
ст траке,УЗ и
мамограф
• Веб
сајт,лаптоп,бро
шуре,позиви,пр
ојектор,плакати

ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 – ЕДУКАЦИЈА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ О СТАЛНОМ УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА И БЕЗБЕДНОСТИ КОРИСНИКА
И АКРЕДИТАЦИЈА УСТАНОВЕ
Редни
број

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ЗА 2016.

МЕРЕ И
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ РОК

ОДГОВОРНА
ОСОБА

1.

• Унапређење квалитета
рада као обавеза свих
здравствених радника
• Едукација запослених –
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
• Сповођење процедура
акредитације
• Едукација кроз КМЕ и
усавршавање средњег
кадра
• Информисање и подршка
запослених и оснивача

• Израда
правилника
• Израда плана
едукације на
годишњем нивоу
• Информисање
и мотивација
запослених
• наставак рада
тимова
• Усвајање
статешких
циљева
• Медијско
представљање

• Целу 2016 год.

• Директор
• Управни одбор
• Менаџмент
Дома
здравља
• Начелници
служби и
сви
запослени
• Изабрани
лекари
• Стручни савет и
комисија
квалитета рада

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТ И
ПОКАЗАТЕЉИ
• Едукација
запослених
• Веће
ангажовање
запослених
• Усвојени
стратешки
циљеви дома
здравља
• Добијање
подршке од
запослених
• Подршка
оснивача
• рад на
реакредитациј

ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
• Сарадња
комисије са
запосленима и
становништвом
• Материјал за
презентацију са
обрасцима за
изјашњавање
• Веб
сајт,лаптоп и
прејектор
• Финансијска
средства

Превенција и рана детекција као и контрола незаразних-кардиоваскуларне болести и хипертензија- болести у фокусу су нашег
интересовања као и посебан осврт на малигнитет дојке,цервикса и колоректалне регије уз скрининг превенцију и рано откривање.
За све ове активности НЕОПХОДНА је преорјентација запослених у нашој Установи са куративног на ПРЕВЕНТИВНИ КОНЦЕПТ рада и
стално унапређење КВАЛИТЕТА РАДА и безбедности корисника услуга...АКРЕДИТАЦИЈА је ПУТОКАЗ и ДОКАЗ доброг опредељења
Установе као и гарант БИТИСАЊА уз наставак ТИМСКОГ и квалитетног рада свих запослених...

ДИРЕКТОР
ВУКОВИЋ ДР ВОЈА

