
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 На основу члана 19. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор а у складу са 

чланом 136. став 1. тачка  4. Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС број: 107/05; 72/09-др.закон; 

88/10; 99/10; 57/11; 119/12; 45/13-др.закон и 93/14) на предлог Стручног савета Опште болнице Сомбор, 

Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на седници одржаној 29.05.2015. 
године доноси: 

       

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ РАДА И РАЗВОЈА 

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

у 2015. години 
 

 Да би остварио што здравији и квалитетнији живот појединца и популације неопходно је 

посматрати здравље у складу са дефиницијом Светске здравствене организације која гласи: „Здравље је 
стање потпуног психичког, физичког и социјалног благостања а не само одсуство болести и 

онеспособљености“. Најцеловитији одговор наше државе овом захтеву садржан је у Стратегији 

одрживог развоја Републике Србије (Сл. гласник РС број: 57/08).  
 

 

I ОПШТИ ЦИЉ:  

Лечење и контрола хроничних незаразних болести 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

1.1. Смањење обољења и превременог умирања од болести срца и крвних судова 

1.2. Смањење обољења и превременог умирања од шећерне болести 

 

АКТИВНОСТИ: 
1. Набавка опреме за циклоергометрију; 

2. Набавка опреме за салу за катетеризацију и едукацију кадра; 

3. Комплетирање опреме за Pace maker; 
4. Утврђивање мождане смрти; 

5. Формирање јединице за мождани удар; 

6. Изградња зграде за неурологију. 
 

 

 

II ОПШТИ ЦИЉ:  

Безбедност пацијента представља идентификацију и анализу ризичних догађаја, са 

циљем да се здравствене заштита учини безбеднијом и да се ризик по пацијента сведе на 

најмањи могући ниво 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 

2.1. Израда оперативног плана за управљање ризиком на нивоу болнице. 

 

АКТИВНОСТИ: 

1. Подизање квалитета здравствене неге; 
2. Смањење броја притужби и побољшање начина заказивања прегледа у специјалистичким 

амбулантама; 

3. Побољшати број враћених извештаја о обдукцији.  

 

Централа ……................ ++ 381 (25) 467–700, 467–800   

Секретар ...……...…… ++ 381 (25) 467–757  

Факс ...……...…… ++ 381 (25) 417–022, 417–088  

e – mail  ...……...…… bolnicaso.direktor@sbb.rs 

Web site ...……...…… www.bolnicasombor.rs 

Матични број: 08906173;   Регистарски број: 8236092170;   Шифра делатности: 8610;   ПИБ: 106205005; 

Жиро рачуни: 840-801661-66,  840-787667-47,  840-1242761-40 

Сомбор:  29.05.2015.  

Број:        30-1994/2015  

ОПШТА БОЛНИЦА 
“Др Радивој Симоновић” Сомбор 

Војвођанска 75 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 

2.2. Праћење и примена процедуре за регистровање нежељених догађаја на нивоу служби и 

одељења 

 

АКТИВНОСТИ: 

1. Повећање безбедности пацијената у хирургији; 

2. Смањење интрахоспиталних инфекција 

 

 

 

III ОПШТИ ЦИЉ:  

Здравствена заштита посебно осетљивих група становништва 
 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 

3.1. Унапређења здравља жена репродуктивног доба. Здравље популације жена је од изузетног 

значаја не само због осетљивости ове групе становништва, него и због значајних реперкусија на 
здравље потомства - деце. 

 

АКТИВНОСТИ: 
1. Порођај у епидуралној анестезији; 

2. Побољшање услова током пријема и отпуста; 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 

3.2. Промовисање и едукација становништва о основном пакету здравствених услуга. Пакет 

здравствених услуга обухвата сет услуга у оквиру обавезног здравственог осигурања. Те услуге 
се морају обезбедити сваком осигуранику и са њиховим садржајем корисник мора бити у 

потпуности упознат. 

 

АКТИВНОСТИ: 

1. Побољшање информисаности корисника услуга које се пружају о трошку Фонда за здравствено 

осигурање. 

2. Пословно техничка сарадња са Медицинском школом  

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 
3.3. Развијање дневних болница. Дневне болнице у оквиру стационарних здравствених установа 

омогућавају да се пацијентима у току једног радног дана пруже поједине дијагностичке или 

терапијске (интернистичке, хируршке, психијатријске) услуге за које није потребна 
хоспитализација.  

 

АКТИВНОСТИ: 

1. Побољшање услова рада; 
2. Побољшање радног времена и распореда рада специјалистичких амбуланти. 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 

3.4. Унапређење и очување здравља запослених. 

 

АКТИВНОСТИ: 

1. Побољшање услова рада; 

2. Набавка заштитне одеће и обуће за рад; 

3. Повећање финансијске надокнаде за рад 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 

3.5. Унапређење партнерства између државног и приватног сектора. 

 

АКТИВНОСТИ: 
1. Реконструкција Одељења физикалне медицине, зграде специјалистичких амбуланти и управне 

зграде; 

2. Изградња Одељења неурологије и Грудног одељења. 
 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: 

3.6. Обезбеђивање стандарда медицинске опреме према потребама и захтевима корисника. 

 

АКТИВНОСТИ: 

1. Набавка нове медицинске опреме. У циљу смањења постојеће неуједначености и доступности 
и приступачности здравствене заштите у Републици Србији, потребно је стални и равномеран 

технички  (опрема, простор) и технолошки (кадар, процедуре) развој здравствене заштите на 

територији Западно-бачког округа. Посебно ће се водити рачуна о обезбеђењу услова за набавку 
следеће медицинске опреме: 

- Апарат за магнетну резонанцу 

- Опрема за „јединицу за мождани удар“ 

- Опрема за „салу за катетеризацију“ 

- Опрема за Pace maker 

- Набавка опреме за циклоергометрију 

2. Занављање постојеће медицинске опреме. Како би се обезбедио ниво пружања досадашње 
услуге здравствене заштите становништва, неопходно је да се обезбеде услови за континуирано 

занављање општих медицинских средстава, са посебним акцентом на следећим уређајима: 

- ЦТ скенер 

- Гастроскоп 

- Колоноскоп 

- Лапараскопски инструменти 

- Апарати за ултра-звучне прегледе 

3. Сервисирање и занављање немедицинске опреме 

- Изградња и ремонт лифтова 

4. Повећање финансијске надокнаде за рад. 

 
 

 

  
Председник Управног одбора Опште 

болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 

  

 

 

Др Ђерђи Вамошер-Горетић 
 

 

 

 

 

 

 


