
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

ФИЛИЈАЛА ЗА НИШАВСКИ ОКРУГ НИШ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Мишљење о извршењу Плана рада Специјалне болнице за 

неспецифичне плућне болести „Сокобања“ у 2007. години 

 

Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ 

доставила је извештај о извршењу Плана рада за 2007. годину. Након прегледа 

извршења Плана, Институт  за јавно здравље Ниш- Центар за анализу, планирање и 

организацију здравствене заштите даје следеће: 

 

 

М  И  Ш  Љ  Е  Њ  Е 
 

 

1. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

 

Уредбом о плану мреже здравствених установа (“Сл. гл. РС” број 42/06) 

постељни капацитети Специјалне болнице пројектовани су са 300 постеља, у 

структури је за болничко лечење опредељено 100 постеља и 200 постеља за општу 

рехабилитацију. 

1.1 Болничко лечење и рехабилитација 

 

Планирано је у 2007. години остварење 93.075 болесничких дана и лечење 

7.239 пацијената. У 2007. години остварено је 84.246 болесничких дана, што је 

остварење Плана од 90,51%; укупно је лечено 6.150 лица, према броју 

хоспитализованих остварење Плана је 84,96%, Планом је предвиђена дужина 

лечења од 10 дана, а остварено је 13,7 дана. 
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 Од осигураника матичне филијале, у 2007. години, лечена су 4.778 лица 

(планирано годишњим Планом 3.491), што је остварење Плана 136,87%. Остварено 

је 64.305 болесничких дана (планирано годишњим Планом 37.163) што је 

реализација Плана 173,03%. Просечна дужина лечења остварена у овом периоду је 

13,5 дана, а планирано је 10,0 дана. 

 За осигуранике осталих филијала планирано је у 2007. години лечење 3.748 

лица са укупно 55.912 болесничких дана. У 2007. години остварено је лечење 1.372 

лица са 19.941 болесничким даном, што је остварење Плана 36,60% за број лечених 

лица и 35,66% за болесничке дане. Остварена је просечна дужина лечења од 14,5 

дана, а планирана је 10,0 дана.  

 

1.2. Болничко лечење 

 

Болница је, на 100 постеља, у 2007. години остварила 47.439 болесничких дана, 

152,90% планираног за 2007. годину (31.025), тј. остварено је лечење 4.757 лица, 

153,35% планираног у 2007. години (3.102), са просечном дужином лечења од 9,9 

дан (планирано 15). 

 

Посматрано по интензитетима неге (у односу на укупан број планираних б.о. 

дана тј. лечених лица) у 2007.години остварено је:  

• Интензивна нега (укупно 21 постеља, 3 за децу и 13 за одрасле и 5 за 

кардиологију) остварено 102,70% болесничких дана (6.691) од укупно планираних 

6.515, тј. 52,43% лечених лица (1.464), од укупно планираних 2.792; 

• Полуинтензивна нега (укупно 19 постеља, 5 за децу и 14 за одрасле) 

остварено 173,45% болеснички дан (10.225) од укупно планираних 5.895, тј 90,33% 

лечених лица (1.775), од укупно планираних 1.965; 

• Општа нега (укупно 60 постеља, 14 за децу и 46 за одрасле) остварено 

136,44% болесничких дана (25.398) од укупно планираних 18.615; тј. 98,48% 

лечених лица (3.715), од укупно планираних 3.722. 
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1.3. Специјализована рехабилитација 

 

• Специјализована рехабилитација, на 200 постеља, у 2007. години 

остварила је 36.807 болесничких дана, 59,32% планираног за 2007. годину (62.050), 

тј. остварено је лечење 2.728 лица, 65,94% планираног у 2007. години (4.137), са 

просечном дужином лечења од 13,5 дана (планирано 15).   

 

1.4.  Амбулантно-поликлиничке услуге 

1.4.1. Рентген, ултразвучна и остала дијагностика за стационарне и 

амбулантне кориснике 

Планирано је да се у 2007. години у рендген кабинету Специјалне болнице 

прегледа 1.220 пацијената (860 стационарних и 360 амбулантних корисника). У 

2007. години остварено је 74,26% планираног (прегледано је 580 стационарних и 

326 амбулантних корисника. 

 Планирано је да ултразвучна дијагностика пружи 500 дијагностичких 

услуга за стационарне кориснике и 1.500 за амбулантне кориснике, у 2007. години 

остварено је 478 услуга за стационарне кориснике (95,6%) и 516 услуга за 

амбулантне кориснике (34,5%). 

Остала дијагностика (интернистичко– пнеумофтизиолошко - алерголошка) у 

овом извештајном периоду има следећа остварења: ЕКГ- за стационарне кориснике, 

остварено 3.813 услуга, 72,5% планираног (5.260) и 2.460 за амбулантне кориснике, 

136,7% планираног 1.800); спирометрија- за стационарне кориснике, остварена 

8.777 услуга, 89,8% планираног (9.770) и 1.700 за амбулантне кориснике, 634,61% 

планирано (104); БОДY плетизмографија за стационарне кориснике, остварено је 

808 услуга, 23% планираног (3.500) и 3 за амбулантне кориснике, 1,5% планираног 

(205); анализа гасова у артеријској крви- за стационарне кориснике, остваренa 1.731 

услуга, 78,68% планираног (2.200) и 29 за амбулантне кориснике, 58% планираног 

(50); алерголошки тест - за стационарне кориснике, остваренe 364 услугe, 60,66% 

планираног (600) и 75 за амбулантне кориснике, 63,56% планираног (118);  
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1.4.2. Физикална медицина и рехабилитације за стационарне и 

амбулантне кориснике 

 Услуге физикалне медицине и рехабилитације за стационарне и амбулантне  

кориснике приказане су кроз следеће организационе јединице: локомоторна 

рехабилитација одраслих у “Старом Заводу”и одсек за коштано зглобна обољења 

деце.  

Планирано је да: рехабилитацијом буде обухваћено 3.555 лица, а 

реализовано 2.388, План је остварен 67,2%; да се обави 83.541 терапијска и 

рехабилитациона услуга, а остварено 51.400, 61,5%.  

Терапијске и рехабилитационе услуге остварене су кроз следеће услуге: 

електротерапија- остварено 7.109 услуга, 54,99.% планираних (12.927); 

термотерапија- остваренe 13.642, 89,28% планираних (15.280), кинезитерапија- 

остваренe 10.934, 49,95% планираних (21.888); услуга ултразвука- остварене 6.126, 

42,26% планираних (14.495); магнетних терапија- 7.269, 61,59% планираних 

(11.802); и 5.736 парафинских терапија, 80,23% од планираних 7.149.  

 

1.4.3. Услуге лабораторије за стационарне и амбулантне кориснике 

У лабораторији Специјалне болнице планирано је у 2007. години пружање 

укупно 101.819 анализа а остварене су 53.394; План је остварен 52,44%. 

 

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА КАДРА 

 

За реализацију Плана здравствених услуга у 2007. години планирано је 

радно ангажовање 236 радника на неодређено време. У структури је планиран 121 

здравствени радник и сарадник (33 лекара, 3 сарадника са високом стручном 

спремом, 15 здравствених радника са вишом стручном спремом и 70 са средњом 

стручном спремом) и 115 немедицинска радника (38 административних радника и 

77 техничких радника).  
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Планирано је у 2007. години остварење 93.075 болесничких дана и лечење 

7.239 пацијената. У 2007. години остварено је 84.246 болесничких дана, што је 

остварење Плана од 90,51%; укупно је лечено 6.150 лица, према броју 

хоспитализованих остварење Плана је 84,96%, Планом је предвиђена дужина 

лечења од 10 дана, а остварено је 13,7 дана. 

 Од осигураника матичне филијале, у 2007. години, лечена су 4.778 лица 

(планирано годишњим Планом 3.491), што је остварење Плана 136,87%. Остварено 

је 64.305 болесничких дана (планирано годишњим Планом 37.163) што је 

реализација Плана 173,03%. Просечна дужина лечења остварена у овом периоду је 

13,5 дана, а планирано је 10,0 дана. 

 За осигуранике осталих филијала планирано је у 2007. години лечење 3.748 

лица са укупно 55.912 болесничких дана. У 2007. години остварено је лечење 1.372 

лица са 19.941 болесничким даном, што је остварење Плана 36,60% за број лечених 

лица и 35,66% за болесничке дане. Остварена је просечна дужина лечења од 14,5 

дана, а планирана је 10,0 дана.  

Болница, на 100 постеља, остварила је 47.439 болесничких дана, 152,90% 

планираног, тј. остварено је лечење 4.757 лица, 153,35% планираног (3.102), са 

просечном дужином лечења од 9,9 дан (планирано 15). 

Специјализована рехабилитација, на 200 постеља, у 2007. години 

остварила је 36.807 болесничких дана, 59,32% планираног (62.050), тј. остварено је 

лечење 2.728 лица, 65,94% планираног (4.137), са просечном дужином лечења од 

13,5 дана (планирано 15).   

Планирано је да се у 2007. години у рендген кабинету Специјалне болнице 

прегледа 1.220 пацијената (860 стационарних и 360 амбулантних корисника). У 

2007. години остварено је 74,26% планираног.  

 Планирано је да ултразвучна дијагностика пружи 500 дијагностичких 

услуга за стационарне кориснике и 1.500 за амбулантне кориснике, у 2007. години 
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остварено је 478 услуга за стационарне кориснике (95,6%) и 516 услуга за 

амбулантне кориснике (34,5%). 

Планирано је да рехабилитацијом буде обухваћено 3.555 лица, а 

реализовано 2.388, План је остварен 67,2%; да се обави 83.541 терапијска и 

рехабилитациона услуга, а остварено 51.400, 61,5%.  

У лабораторији Специјалне болнице планирано је у 2007. години пружање 

укупно 101.819 анализа а остварене су 53.394; План је остварен 52,44%. 

За реализацију Плана здравствених услуга у 2007. години планирано је 

радно ангажовање 236 радника на неодређено време.  
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Др Драган Николић 

Спец. социјалне медицине 
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Доц. др Зоран Милошевић Проф. др Бранислав Петровић 
 

 

 


