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___________________________________________________________________________

I. УВОД
План рада и пословања Специјалне болнице за плућне болести "Др Васа Савић" у
Зрењанину сачињен је на бази месечних извештаја о оствареном обиму стационарних и
диспанзерско специјалистичких услуга по врстама и корисницима наших услуга (матични
заводи, страни заводи, избеглице, расељена лица, прогнана лица и други корисници).
Специјална болница у обављању своје основне функције, а то је пружање стационарне
и диспанзерско специјалистичке здравствене заштите, свој рад обавља у Диспанзеру за
плућне болести и на болничком одељењу у Зрењанину .
На извршени обим рада у посматраном периоду као и у претходним годинама
значајан утицај су имали расположиви капацитети, простор, медицинска опрема и кадар.
II. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА
Обим здравствене заштите у Специјалној болници одвијао се на основу утврђених
здравствених потреба и захтева који су исказани у годишњим плановима рада и пословања
који су уговорени са Републичким Заводом за здравствено осигурање.
За посматрани период Специјална болница планира да изврши услуге које су исказане
у табели:
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1 ) Диспанзер за плућне болести у посматраном периоду планирано је 19870 болесника што у
односу на извештај из 2017.г. 102,73 %. Болесници који су нас посетили су углавном 99,6 %
осигураници нашег средње-банатског региона.

Амбулантно-специјалистичких прегледа планирано је 19870 што је за 102,73 % извршеног
броја за 2017.г. Лабораторијских услуга планирано је 55320 или 100,04 % од извршеног
броја за 2017.г.
Радиолошких услуга плоанирано је 14900 што 100,76 % извршених за 2017.г. Осталих услуга
планирано је 179350 или 101,24 % извршених зa 2017.г. Ова група обухвата различите услуге
(бронхоскопија, ЕКГ, спирометрија, плетизмографија, бронхопровокативни тест и гасне
анализе), тако да структура болесника који се јављају током године утиче на крајњи број
ових услуга.
На планирани број специјалистичких и радиолошких услуга узроковано је
обољевањем становништва, тако и затварање околних диспанзера за плућне болести у
Сечњу и Српској Црњи, Житишту и Новом Бечеју чији житељи су бивали упућени у ову
установу, а самим тим је повећан број амбулантно специјалистичких услуга.
2 ) Број планираних болесничких дана износи 18000 што износи 101,67 % извршених за
2017.г.
Број планираних лечених болесника је 1500 или 100,33% остварених у 2017. Г.. Просечна
планирана дужина лечења износи 12 данa. Просечна планирана искоришћеност постеља
износи 33,56 % у односу на пун капацитет рачунајући заједно постеље на одељењима у
Зрењанину и Јаши Томићу. Просечна искоришћеност постеља која се односи само на
одељење у Зрењанину износи 53,70 %. Просечна заузетост постеља је и даље мала, из
објективних разлога јер је одељење у Јаши Томић привремено затворено (три године) из
разлога што нисмо могли вршити пријем радника уместо радника који су отишли у пензију.
3 ) Такође, у планираном периоду обухваћен је број и структура радника.
Број запослених уговорених радника на дан 31.12.2017. године било је 106 признатих
радника.
Веома је значајно нагласити да је у периоду од 2009.-2017.године, отишло у пензију 52
радника, примљено је 16 радника што значи да нам се број запослених смањио за 36 како
здравствених тако и нездравствених.
Напомена: И поред тога што је број запослених је био испод кадровског плана нисмо били у
могућности да примимо ни једног радника.

III. МЕРЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОД.
Мере рационализације у нашој установи које су се планирају у наредном периоду:
1. Сва службена путовања су смањена изузев крајње неопходних.
2. Уведена је строга контрола употребе службених возила.
3. Укинута су сва давања преко платног списка изузев основног коефицијента и
додатака за руковођење.
4. Укинуте су све међуградске и међумесне телефонске линије изузев на два места где је
то неопходно.
5. Обавезне обрасце за евиденције више не штампамо већ их сами умножавамо.
6. Са мерама рационализације значајно је смањена дужина боравка у болници
7. Мерама штедње значајно су смањене обавезе према добављачима

У Зрењанину, 24.01.2018.г

ДИРЕКТОР
Прим мр сц.мед. Др Светлана Јовановић

