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У Одељењу је, радом укупно 44 запослена здравствена инспектора, којих је
од 1. октобра 47 (од којих је један начелник и пет шефова одсека), у извештајном
периоду вршен надзор над радом преко 6000 организованих облика обављања
здравствене делатности на територији Републике, као и надзор над другим правним
лицима која, под одређеним условима, могу обављати здравствену делатност:
установе социјалне заштите, факултети здравствене струке, заводи за извршење
заводских санкција, установе социјалне заштите у приватној својини, остала
физичка и правна лица.
За извештајни период, поред послова из утврђене надлежности, планиране
су и извршене следеће активности Одељења:
- надзор у породилиштима у здравственим установама из Плана мреже
(начин пријема и припреме труднице ради порођаја, организација и окончање
порођаја, збрињавање, обележавање и показивање новорођенчета мајци, пријаве
порођаја и пријаве рођења, а посебно начин поступања у случају смрти
новорођенчета и у случају мртворођења);
- надзор над обављањем одређених послова здравствене делатности у
установама социјалне заштите;
- надзор у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа
здравствене заштите из Плана мреже, ради утврђивања обезбеђености потребних
кадрова;
надзор у амбулантама за рехабилитацију, ради сагледавања услова за рад,
организације рада и начина вођења медицинске документације;
- надзор над одељењима интернистичких грана медицине у
стационарним здравственим установама из Плана мреже, ради сагледавања
начина вођења и садржине медицинске документације (посебно у делу који с
односи на обавештење и пристанак пацијената на предложене медицинске мере,
као и отпуст и закључивање историја болести);

- континуирани надзор над спровођењем прописа и других аката у области
забране пушења у затвореним просторијама у свим субјектима под надзором;
- прегледи објеката, анализа документације и утврђивање чињеница ради
оцене испуњености прописаних услова за почетак рада и обављање здравствене
делатности (по пријему захтева);
- послови у вези са организовањем ванредних провера квалитета
стручног рада, због изражених сумњи у постојање пропуста у лечењу;
- инспекцијски надзори у здравственим установама и приватној пракси по
пријавама странака, ради изражене сумње на ускраћену здравствену услугу или
повређено право пацијента
а, осим планираних,
- организован је и извршен инспекцијски надзор у здравственим установама
из Плана мреже, ради утврђивања броја и функционалности респиратора,
- због већег броја поднетих пријава и малог броја здравствених инспектора у
Одсеку Нови Сад, организовано вршење инспекцијских надзора у здравственим
установама на подручју АП Војводина, од стране здравствених инспектора из
других одсека;
- организован је и извршен инспекцијски надзор у у Институту за судску
медицину Медицинског факултета у Београду, у вези са радом Референтне
лабораторије;
- у појединим здравственим установама (Институт за онкологију и
радиологију Србије, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и
Здравствени центар Ужице), извршен је инспекцијски надзор, због квара одређене
опреме за рад, који је проузроковао смањење обима или прекид у раду;
- извршен инспекцијски надзор у свим радиотерапијским центрима у
здравственим установама из Плана мреже, ради сагледавања опремљености и
услова рада;
- извршена контрола начина здравственог збрињавања лица евакуисаних
са поплављених подручја и смештених у прихватне центре, као и контрола
начина здравственог збрињавања евакуисаних лица смештених у приватном
смештају;
- за време трајања ванредног стања здравствени инспектори учествовали у
дежурству организованом ради пријема и давања информација у вези са потребама
здравствених установа, у време ванредног стања;
- крајем јуна, у оквиру канцеларије дежурног здравственог инспектора,
организован пријем и установљена евиденција пријава корупције (која садржи
податке о подносиоцу, здравственој установи, односно раднику на кога се пријава
односи, опис радње која садржи елементе корупције и евентуални поступак
здравственог инспектора);
- надзори извршени по пријавама грађана вршени су ради сумње у квалитет
стручног рада, повреду утврђеног права пацијента, сумњу у валидност отвореног
боловања, проблеме у вези са заказивањем прегледа, наплаћивање пружених
здравствених услуга, поступак присилне хоспитализације психијатријског
пацијента, однос здравствених радника према пацијентима и др;
- такође је, у септембру, поступано по захтевима, достављеним од стране
надлежног државног органа, за контролу података у медицинској документацији,
коришћеној у поступцима утврђивања инвалидности за поједине кориснике
инвалидских пензија;

- Од 30.10. до 07.11.2014. године извршен је инспекцијски надзор у
здравственим установама из Плана мреже у Косовско-митровачком,
Косовско-поморавском и Косовском управном округу у складу са радним
циљевима утврђеним за 2014. годину (утврђивање обезбеђености потребних
кадрова). Детаљан извештај достављен је помоћнику министра надлежном за
Сектор за инспекцијске послове и помоћнику министра за организацију
здравствене службе.
У извештајном периоду (мај - септембар) у Одељењу је извршено:
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У здравственим установама у државној својини извршено је укупно
2387 инспекцијских надзора (908 редовних, 1085 по пријави странке, 331
контролни и 63 оцене испуњености услова за почетак рада), те наложено 334 мере
за отклањање неправилности и недостатака, изречено 6 забрана рада/обављања
делатности, поднето 26 прекршајних пријава, напалћено 7 мандатних казни,
поднето 5 кривичних пријава, те издато 42 решења о испуњености услова за
почетак рада, односно обављање послова здравствене делатности.
У здравственим установама у приватној својини и другим облицима
здравствене службе (Приватна пракса) извршено је укупно 1080 инспекцијских
надзора (428 редовних, 162 по пријави странке, 127 контролних и 363 оцене
испуњености услова), те наложено 132 мере за отклањање неправилности и
недостатака, изречене 23 забране рада/забрана обављања делатности, поднетo 14
прекршајних пријава и издата 353 решења о испуњености услова за почетак рада,
односно обављање одређених послова здравствене делатности.
У другим правним лицима, која под одређеним условима могу
обављати здравствену делатност (установе социјалне заштите, факултети
здравствене струке, Заводи за извршење заводских санкција, установе социјалне
заштите у државној и приватној својини, остала физичка и правна лица) извршено
је укупно 295 инспекцијских надзора (142 редовна, 126 по пријави странке,21
контролни и 6 оцена испуњености услова за почетак рада), наложено 10 мера за
отклањање недостатака, те изречено 6 забрана рада и издата 4 решења о
испуњености услова за почетак рада.
У извештајном периоду обављени су послови у вези са организовањем
ванредних провера квалитета стручног рада, због изражених сумњи у постојање
пропуста у лечењу, у укупно 39 поступака.
У поступку извршења континуираног надзора над спровођењем прописа и
других аката у области забране пушења у затвореним просторијама, у
извештајном периоду наведена контрола извршена у 1478 инспекцијских надзора и
наплаћено 7 мандатних казни због повреде прописаних обавеза.
У извештајном периоду извршено укупно 432 оцене испуњености
прописаних услова у погледу кадрова, опреме, просторија и лекова за:

- 63 здравствене установе у државној својини;
- 102 здравствене установе у приватној својини;
- 261 облик приватне праксе и
- 6 друга правна лица, која могу обављати здравствену делатност под
одређеним услова.
Сви поступци су спроведени по захтеву странке, окончани у прописаном
року, на прописан начин и по прописаном поступку, а све у складу и са утврђеном
Стандардном оперативном процедуром.
У наведеним поступцима, у овом извештајном периоду, на рачун Буџета РС,
уплаћен је износ од 12.552.000,00 динара (на име трошкова поступка здравствених
инспектора уплаћено је укупно 12.264.180,00 динара, те 287.820,00 динара на име
републичке административне таксе).
Од осталих послова здравствене инспекције, осим редовног пријема
странака, рада у дежурству (канцеларија дежурног инспектора организована у
Одсеку у Београду и ради сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова), давања
одговарајућих информација и обавештења странкама, одазивања позивима суда и
др, у Одељењу су, по захтевима странака вршене провере у евиденцији изречених
управних мера и издате одговарајуће потврде, ради закључивања уговора о
пружању здравствене заштите на терет средстава РФЗО, односно Фонда социјалног
осигурања војних осигураника, те, поред посебне евиденције здравствених
установа којима су издата решења за вршење здравствених прегледа возача,
установљена је евиденција здравствених установа којима је издато одобрење за
вршење здравствених прегледа помораца.
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