ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА
У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Одбор за јавне службе Владе на 61. седници, одржаној дана 24. октобра
2013. године, одредио је Програм јавне расправе о Нацрту закона о здравственој
документацији и евиденцијама у области здравства, сходно којем је Министарство
здравља спровело јавну расправу.
Јавна расправа спроведена је у периоду од 24. октобра до 24. новембра
2013. године, а текст Нацрта закона био je постављен на интернет страници
Министарства здравља и на порталу е-управе. Примедбе на текст Нацрта закона и
предлози за његову измену или допуну достављени су путем поште или електронским
путем.
Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници
Министарства здравља, Министарства одбране, Министарства правде, Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике, Института за јавно здравље Србије,
Републичког фонда за здравствено осиграње, Српског лекарског друштва, Агенције за
акредитацију здравствених установа Србије, Републичког завода за статистику, комора
здравствених радника, Дома здравља Вождовац, Дома здравља Стари град, Приватне
лекарске праксе, Коморе здравствених установа Србије и Удружења приватних
апотекара „Спас”.
Најбитнији разлог за доношење овог закона је чињеница да је у
претходном периоду дошло до интензивног развоја здравствених и информационокомуникационих технологија и с тим у вези потреба здравственог система да на
адекватнији и рационалнији начин прати здравствено стање и здравствене потребе
становништва, односно да на јединствени начин уреди област здравствене
документације и евиденција у здравству.
Текст Нацрта закона представљен је на расправи организованој у Нишу
дана 8. новембра 2013. године, у амфитеатру Клиничког центра Ниш и на расправи
организованој у Београду, дана 15. новембра 2013. године у амфитеатру Медицинског
факултета.
Кроз спроведену јавну расправу у израду Нацрта закона укључили су се и
други заинтересовани субјекти (300 учесника - представника здравствених установа,
комора здравствених радника, Коморе здравствених установа, удружења пацијената,
представници заштитника грађана, повереника за заштиту података о личности и
доступност информација од јавног значаја и повереника за заштиту равноправности).
На јавним расправама је похваљен рад Министарва здравља као носиоца израде овог
закона јер је прошло више од 30 година од објављивања претходног. Предлози и
сугестије са јавне расправе били су усмерени на укључење здравствене неге у закон,
као једног од значајних параметара у раду здравствених радника односно медицинских
сестара и техничара.
Најчешће примедбе на Нацрт закона које су изнете у току јавне расправе
су: рокови у којима здравствене установе морају да пређу са папирног на електронско
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вођење здравствене документације и евиденција, могућност умрежавања и начин
извештавања, посебно у службама хитне медицинске помоћи, као и да одређена
основна медицинска документација (историја болести) мора да се дефинише и за особе
које се збрињавају у стационарним здравственим установама а не лече (породиље и
новорођенчад), као и могућност да се поново уведе трудничка књижица.
Поред две одржане јавне расправе у Нишу и Београду, представници
коморе здравствених установа Републике Србије изразили су интересовање за Нацрт
закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства и
организовали су 22. новембра 2013. седницу Управног одбора, на којој је разматран
Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, уз
присуство чланова Радне групе (др Јокић, др Милић и Којадиновић). Основна примедба
на Нацрт са овог скупа је степен заштите података о личности и укључивање Института
за јавно здравље Војводине у систем извештавања који подразумева да заводи за јавно
здравље са подручја Војводине, поред извештавања Института за јавно здравље Србије
извештавају и Институт за јавно здравље Војводине.
Организован је и посебан састанак са представницима Повереника за
заштиту података о личности и доступности информација од јавног значаја, где су
разматрани чланови Закона који су у директној вези са подацима о личности. Усвојене
су примедбе и редефинисани су чланови Закона који се односе на податке о личности.
Радна група Министарства здравља, која је учествовала у изради Нацрта
закона анализирала је све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи.
Прихваћене су примедбе које се односе на здравствену негу, електронски медицински
досије, безбедност и заштиту података о личности, начин извештавања, као и рокове за
прелазак на електронско вођење здравствене документације и евиденција. Примедбе
које нису прихваћене од стране радне групе Министарства здравља, која је учествовала
у изради Нацрта закона, односе се на обрасце који ће бити саставни део подзаконских
аката.

