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ИЗВЈЕШТАЈ
о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац у 2016. години
I.

УВОД

Основни документи на којима се заснивао рад и пословање Дома здравља Шамац у 2016.
години били су :
 План рада и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац у 2016.
години
 Закон о здравственој заштити , из 2009.године, уз измјене и допуне из 2015.године
 Акти Фонда здравственог осигурања Републике Српске
 Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике
Српске из 2009. године
 Акти који се односе на сертификацију и акредитацију здравствених установа
 Закон о раду
 Закон о јавним набавкама БиХ
 сви други , пратећи акти, који су у основи разрада правила, начина, метода и свега
другог што је обавезно примјенљиво у здравственој заштити
Основна сврха постојања ЈЗУ ДЗ Шамац је пружање здравствене заштите примарног нивоа и
промоција и унапређење здравља становника општине Шамац. Водећи се том сврхом,
трудили смо се током цијеле године, да уз расположиви кадар , простор и опрему, извршимо
своју примарну улогу и унаприједимо квалитет пружене здравствене услуге. Уз помоћ
сертификационих стандарда, одржали смо сво вријеме сигурност, како наших корисника и
запослених , тако и поузданост наших корисника у пружену услугу. Нисмо се задовољили
постојећим, него смо унаприједили сертификационе стандарде са акредитационим
стандардима, те смо у поступку и увођења процедура при сестринским дијагнозама. Доказ
да смо на добром путу је и извршена акредитација Центра за ментално здравље у 2016.
години, а пријављена је и акредитација четири тима породичне медицине.
У току 2016. године одржали смо континуиран рад свих служби ЈЗУ ДЗ Шамац и секторских
амбуланти , уз адекватно обезбјеђење неопходних средстава за рад, тако да није било
препрека у пружању услуга према нашим становницима. Рад је унапријеђен увезивањем свих
амбуланти породичне медицине са централном лабораторијом Дома здравља, чиме смо
омогућили свим нашим корисницима да тражене лабораторијске претраге , добијају уписане
у елктронске картоне, у мјесту гдје иначе обављају преглед, без потребе поновног доласка у
лабораторију, а такође тражене анализе остају трајно забиљежене , те се могу вршити њихова
поређења са ранијим или касније рађеним претрагама. Важност овог унапређења се огледа и
у томе, што оваквим вођењем електронских картона и лабораторијских услуга, директно се
прате индикатори , који показују квалитет здравствене услуге пружене у појединим
патолошким стањима а уједно врши и поређење са радом других тимова породичне
медицине широм Републике Српске . За успјешност рада наших постојећих служби, велику
улогу имају ангажовани високо квалификовани кадрови , на основу уговора о дјелу, помоћу
којих омогућавамо рад РТГ и УЗВ службе, Центра за ментално здравље и Центра за
физикалну медицину и рехабилитацију у заједници, до повратка наших кадрова са
специјалистичких усавршавања. Током цијеле 2016. године, обезбијеђен је и долазак
специјалиста хирургије, оториноларингологије, интерне медицине, пулмологије, урологије ,
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неурологије и дерматологије из ОБ „ Св. Апостол Лука „ Добој ; оториноларингологије из
„Фономедик „ Бања Лука и дерматолога из ЗУ „ Др Рољић“ из Бања Луке.
Након што су обезбијеђени услови за почетак рада РТГ службе у 2015. години, почетком
2016. године, извршен је преглед испуњености услова у погледу простора , опреме и кадра
од стране комисије именоване од Министарства здравља и социјалне заштите Републике
Српске , те је том приликом уједно испуњен услов у истом погледу и у хигијенско
епидемиолошкој служби , чиме смо успјели да истовремено добијемо рјешење од надлежног
Министарства и за РТГ службу и за ДДД ( дератизација , дезинфекција и дезинсекција)
послове, чиме смо комплетирали сва могућа рјешења из свих области која једна јавна
здравствена установа типа дома здравља може посједовати у складу са законом. Истовремено
се прибављена и мјерења о сигурности простора и опреме од јонизујучег зрачења, што смо
добили од стране Агенције за јонизујуће зрачење Босне и Херцеговине. Свим овим
рјешењима, комплетирана је документација потребна за несметан рад ове службе у току ове
2016. године али и наредних.
Пројектне активности које смо започели на основу одлуке Владе Републике Српске, којима
се додјељују средства уплаћена од стране Руске Вњшеконом банке у Фонд солидарности
Републике Српске за унапређење рада ЈЗУ ДЗ Шамац, а која су обухваћена кроз четири
скупине пројектних активности : Санација секторских амбуланти, доградња централне
зграде Дома здравља Шамац и адаптација простора за специјалистичке амбуланте , изградња
приступне саобраћајнице са паркинг простором и гаражом за возила хитне помоћи и
последњи пројекат – набавка опреме, су већом мјером и проведена у току 2016. године. У
потпуности су завршени радови на санацији секторских амбуланти Обудовац и Доња
Слатина, те је извршен поступак јавне набавке потребног намјештаја и опреме за амбуланту
Доња Слатина, а чија се реализација очекује у 2017. години. У последњем кварталу 2016.
године је завршен поступак јавне набавке за изградњу приступне саобраћајнице и паркинг
простора као и гараже за возила хитне помоћи, а које је спровела општина Шамац, а
реализација истог је у потпуности завршена до краја 2016. године. Проведен је поступак
јавне набавке мамографа и монитора који је неопходан за рад мамографа према последњим
стандардима. Набавку је спровео ЈЗУ ДЗ Шамац а исти је завршио на комисији за жалбе
Босне и Херцеговине . Након одлуке комисије за жалбе , исправљена је нерегуларност чиме
су се стекли услови за потписивање уговора за набавку, а његова реализација се очекује у
2017. години. Из поменутих средстава за опрему је набављен и аутоклав за централну
стерилизацију, чиме би се повећала сигурност над стерилизацијом, смањио утрошак
електричне енергије, убрзала процедура и уједно смањила потрошња средстава за контролу
стерилизације, од чега посебно биолошких контрола чија набавка изискује већа финансијска
средства. Набављен је најсавремније спирометар, апарат који одређује проходност дисајних
путева у функционално стање плућа, чиме је омогућен и долазак пулмолога, а што има
посебан значај с обзиром да имамо велики број обољелих од опструктивних болести плућа и
алергијских стања , чиме је унапријеђено њихово лијечење. За потребе лабараторије,
набављен је апарат за брзо одређивање Ц реактивног протеина који показује тежину
инфективног обољења а који се може одредити из прста , што има посебан значај за најмлађе
популације и рад педијатријске службе.
Поред ширења сета здравствених услуга које можемо да пружимо нашим становницима,
менаџмент ЈЗУ ДЗ Шамац је током цијеле године водио рачуна и о финансијској
стабилности, покушавајући смањити расходе испод планираног како би се ублажио
очекивани губитак из плана за 2016. годину, а уједно повећавајући приход ширењем
поменутих услуга , усмјеравајући донирана средства у правом смјеру, како би обезбедили
бољу искористљивост распложивог кадра , адекватну употребу опреме, повећавајући број
услуга унапређујемо здравствено стање нашег становништва што има вишеструк значај:
смањење потрошње лијекова , скупих дијагностичких претрага, упућивање у друге установе
што прави одлив средстава намијењених за потребе ДЗ Шамац, повећање прихода од
партиципације а смањује и излагање наших грађана непотребним трошковима. Резултат
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оваквог рада је да смо очекивани губитак од 161.913,00 КМ успјели смањити на губитак од
57.578,09 КМ, чиме и даље нисмо задовољни јер је наш циљ и жеља била да послујемо без
губитка али што реално није било оствариво с обзиром да на неке приходе ( нарочито на
приход од ФЗО РС ) нисмо могли утицати сем чувањем наших средстава да не буду
усмјерена према другим установама.
II.УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА И ОСТВАРЕНИ
ЦИЉЕВИ
Општи услови рада
У току 2016. године , су постојали добри услови за рад по питању простора и опреме док су
постојали извјесни проблеми око обезбјеђења неопходног кадра.
Простор – санацијом објеката новог и старог ЈЗУ ДЗ Шамац као и проширењем са РТГ
службом и новом котловницом, направљен је вишеструко функционалан простор , којим су
повезане све постојеће службе под један кров, што је допринијело квалитетнијој услузи уз
веће задовољство и корисника и пружаоца услуге.
Опрема – у току 2016. године , је располагано са адекватном опремом, за коју је обезбијеђен
редован сервис, преглед и атести. Поред постојеће опреме , извршили смо и набавку нових
апарата које смо навели у уводном поглављу а којима смо проширили и унапредили сет
здравствених услуга, тако да смо у могућности обавити бројне превентивне прегледе,
дијагностичке претраге и провођење куративних прегледа обољелих.
Кадар – може се рећи да је постојећи број запослених одговорио свом задатку, и обезбједио
континуирано одвијање рада свих служби без застоја. Постоји реална потреба за већим
бројем медицинског особља али на жалост није у складу са стандардом, што значи да нема
обезбјеђених средстава за запошљавање истих а и отежано је добијање сагласности
надлежног Министартсва за добијање одобрења за ново запошљавање. Током године се
мијењао број запослених, једни су одлазили природним одливом други миграционим
разлозима али се сва упражњена мјеста попуњавају само у складу са већ постојећим бројем
запослених или са тенденцијом да се достигне прописан стандард од стране ФЗО РС.
Одређени број љекара је још увијек на специјализацији тако да се до њиховог повратка,
ангажују замјене према уговору о дјелу и то из области психијатрије, физијатрије и
радиологије.
Остварени циљеви у 2016.години
На основу горе наведеног , може се рећи да смо у 2016. години успјели :
 одржан је процес остваривања функције примарне здравствене заштите,
 обезбијеђени су материјални, технички, кадровски и финансијски услови за
функционисање свих здравствених дјелатности за које је оспособљен Дом здравља
Шамац,
 обезбјеђен је долазак бројних специјалиста из различитих установа на задовољство
наших грађана с обзиром да услуге остварују путем здравствених књижица,
 настављена је сарадња са Заводом за медицину рада и спорта, чиме смо остварили
могућност добијања љекарских увјерења за возачку дозволу на подручју општине
Шамац, а обезбјеђен је и систематски преглед просвјетних радника,
 остварен је пун обим услуга примарног нивоа, као и одређене услуге секундарног
нивоа поменутих специјалиста, уз поштовање свих права са којима су сва осигурана
лица Фонда здравственог осигурања Републике Српске располагала, с тим да није
ускраћена ни здравствена заштита неосигураних лица,
 обезбијеђен је рад двадесет и четири сата током цијеле године Службе хитне помоћи
за све грађане општине Шамац као и за сва лица која пролазе или се привремено
налазе на подручју наше општине,
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 постојећи кадровски потенцијал прилагодили смо стандарду што је више било у
могућности а да се не наруши редован рад свих служби,
 настављена је употреба информационог система „ Др Медик“ уз надоградњу за
лабораторијске услуге, а жеља је да у наредном периоду буде проширен и са услугама
из Службе хитне помоћи, гинекологије и педијатрије за што до сада нисмо имали
финансијске могућности,
 све наведене јавне набавке су проведене у складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
 извршеним јавним набавкама остварено је унапређење рада свих служби и проширен
број здравствених услуга које смо у могућности пружити нашим становницима,
 у току 2016. године задржана је успјешна сарадња са локалном заједницом,
 одржан је континуитет сарадње са Владом Републике Српске, Министарством
здравља и социјалне заштите Републике Српске, Фондом здравственог осигурања
Републике Српске као и са другим здравственим субјектима,
 остварен је задатак пословне политике и задатака здравствене заштите у складу са
економским принципима, при чему се водило рачуна да се не угрози нити функција
нити обим здравствене заштите нити материјални статус запослених.
ПОДАЦИ ИЗ ОПЕРАТИВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Запосленост , структура запослених и организација
Број радника Дома здравља Шамац на неодређено вријеме је 78, док на одређено вријеме има
запослених 4 особе : 1 доктор медицине, 2 медицинска техничара са средњом стручном
спремом и 1 лице запослено на пословима возача до повратка лица са тог радног мјеста са
неплаћеног одсуства.
Укупан број љекара запослених на неодређено вријеме је 17 и то: 9 специјалиста, 6 доктора
медицине од којих је троје на специјализацији и 2 доктора стоматологије.
Укупан број медицинских техничара је 35, од чега : 4 дипломирана медицинара, 3 виша
медицинска техничара и 28 са средњом стручном спремом, различитих профила.
Здравствених сарадника има 3 и то : 1 специјалиста клиничке психологије, 1 социјални
радник и 1 хемијски техничар.
Немедицинских радника има 23 : 7 запослених на пословима управе : шеф рачуноводства,
координатор квалитета, технички секретар, информатичар, благајник, фактуриста, лице
задужено за јавне набавке; 6 возача на неодређено ; 1 домар и 9 на пословима чишћења.
Унутрашњом организацијом и систематизацијом радних мјеста, радници су распоређени на
рад кроз следеће службе :
 Служба заједничких послова
 Биро директора
 Служба хитне помоћи
 Служба породичне медицине
 Хигијенско епидемиолошка служба
 Дијагностичка служба
 Служба стоматологије
 Консултативно специјалистичке амбуланте из педијатрије и гинекологије
 Центар за физикалну медицину и рехабилитацију у заједници
 Центар за заштиту менталног здравља

Укупан број појединачних прегледа у свим службама у 2016. години је 107 218, односно
укупан број пружених здравствених услуга је 260 508, што финсансијски представља
вриједност услуга 3 075 803,66 КМ ( без услуга КСЗ ) . У поређењу са претходном годином,
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повећан је број пружених здравствених услуга за 20 990 ( 8,06 %), односно у финансијском
погледу 692 780,05 КМ ( 22,53% ). Остварене услуге су приказане кроз следећи рад:
 90 845 љекарских прегледа :
- 67 737 прегледа у породичној медицини. број услуга 109 201
- 6 463 прегледа у Служби хитне помоћи ,
- 5 531 у педијатрији
- 2 401 у гинекологији
- 1 024 у Центру за заштиту менталног здравља прегледа психијатра
- 2 223 прегледа у Центру за физикалну медицину
- 5 446 прегледа у Служби стоматологије
 10 689 примљених пацијената у лабораторију, којима је одређено 50 003 анализе
 У служби за РТГ и УЗВ дијагностику изведено је 3050 РТГ снимака и 1858
ултразвучних прегледа
 У Центру за заштиту менталног здравља обављено је 776 прегледа клиничког
психолога
 ХЕС служба – обављено 2944 услуге , дератизација стамбених објеката 1480,
дератизација 11 јавних објеката, преко 350 анализа воде,
У поређењу са ранијим годинама , и даље је у пораст број услуга које се пружају у ЈЗУ ДЗ
Шамац, што додатно утиче и на расходе због обезбјеђења потребних средстава за извођење
истих. Истовремено , само повећање броја услуга незнатно повећава приходе, јер се већина
услуга финансира паушално на основу уговора са ФЗО Републике Српске, који не уважавају
ако има повећања броја услуга али одузимају средства ако истих има мање од очекиваног.
Такође , повећан број прегледа може да укаже да преостало становништво на општини
Шамац има низак ниво здравственог стања, који додатно утичу на расходе јер исти
захтијевају повећано прописивање лијекова на рецепт, што се опет одузима од средстава
намијењених за пословање Дома здравља Шамац. Додатни негативни фактор је што и даље
број лабораторијских услуга је четвороструко већи него што се финансира из уговора а
набавка материјала се врши из средстава дома здравља. Из свега изнесеног може се
закључити да је један од циљева, повећати број превентивних прегледа, подигнути ниво
здравственог стања популације, утицати на позитивну наталитетну политику чиме би смо
могли повећати број младих , здравих осигураних лица и смањити просјечну старост
популације са општине Шамац, радити на раном откривању обољења и правовременом
лијечењу, како би се умањили трошкови дијагностике и лијечења,
превенирајући
инвалидност и утицај на радну способност, што може имати негативан утицај, не само на
пословање дома здравља већ и функционисање локалне заједнице.
Групе и вриједности уговорених и остварених здравствених услуга по годинама
У извјештају из претходне године, изложена је табела прегледа уговорених и остварених
вриједности услуга по годинама, ради лакшег праћења, табела 1. је задржана из Извјештаја за
2015. годину, уз допуњавање података за 2016. годину.
Табела1.
Р.бр
1
1.
2.

Групе услуга/грана
медицине
2
Породична
медицина (са
хитном помоћи)
Радиологија

Уговор
2015
3

Остварено
2015
4

Уговор
2016
5

1.109.549

1.463.104,41

1.097.951

45.232

2.283,50

44.927

Остварено
2016
6
1.966.962
97.838
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Биохемијска
лабораторија
Заштита менталног
здравља – ЦМЗ (са
додатним уговором
за Пелагићево и
Д.Жабар у 2012.)
Рехабилитација у
заједници – ЦБР
(плус за Пелагићево
и Д.Жабар)
Стоматологија
Остале услуге
осигураним лицима
Додатна средства за
функциомисање
здравства
УКУПНО
(Шамац,
Пелагићево и Доњи
Жабар.)
КСЗ из
Гинекологије,
Педијатрије
УКУПНО (9+10)

120.257

454.637,82

118.950

458.491

107.039

109.362,70

104.556

128.459

72.578

116.624,40

71.099

224.883

136.740

138.248,10

134.771

138.306

71.712

127.296,78

70.042

60.865

1.663.107

2.411.557,71

141.208

141.208

134.970

1.804.315

2.552.765,71

1.777.266

1.642.296

3.075.804

134.970
3.210.774

Приказом горње табеле, примјетно је да је дошло до повећања броја услуга као и саме
вриједности услуга у 2016. години а истовремно је дошло до пада уговорене и наплаћене
вриједности услуга.
III.ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
У току 2016. године дошло је до пораста прихода за 14 478,90 КМ ( 0,61%) , највише по
основу наплаћене готовине, што је на основу увођења нових услуга и наплате партиципације
за исте, а другим дијелом на основу уговора и амортизације. Истовремено пао је приход по
основу превоза на дијализу и тај тренд пада ће се наставити и даље , што ће довести до тога
да ћемо са средствима ЈЗУ ДЗ Шамац бити принуђени да плаћамо превоз пацијената до
Хемодијализног центра. Табеларни приказ прихода од разних услуга , приказан је у табели 2.
Табела 2.
ВРСТА ПРИХОДА
Наплаћена готовина
ФЗО- уговор примарни ниво
ФЗО – КСЗ
Превоз на дијализу
Остали купци – дератизација, систематски прегледи,
хиг. минимум и др.
Приход од поврата акцизе
Дотације СО-е Шамац
Рефундације за боловања преко 30 дана
Рефундације за породиљска боловања
Остали приходи : наплата штете, продаја возила,
Приходи од закупнине

2015. година
209.390,84
1.706.819,60
141.207,81
48.314,62

2016. година
219.782,99
1.714.594,32
134.970,06
46.357,40

44.695,44

49.727,60

4.046,71
6.683,57
9.583,48
34.639,70
13.466,74
6.000,00

4.095,00
13.823,50
9.301,68
6.000,00
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Амортизација дониране опреме
Остале донације (новац, лијекови, ситан инв. и сл.)
Камата
Остали приходи
УКУПНИ ПРИХОДИ

57.946,66
45.017,39
14,04
2.327.826,60

109.479,07
30.738,96
0,98
3.433,73
2.342.305,29

У табели 3 , приказани су укупни расходи у току 2016. године , они су повећани за 31 414,92
КМ ( 1,3 %) , што је резултат повећаног обима посла , који је већ претходно изнесен у
извјештају и који је чак и умањен у односу на очекивани расход за обим посла који је
изведен , рационализацијом утрошка средстава.
Табела 3.
ВРСТЕ РАСХОДА
Трошкови лијекова, хемикалија, радиолошког, санит.
материјала
Трошкови канцеларијског материјала
Утрошак рез. дијелови
Утрошак потрошног материјала
Утрошак ситног инвентара
Утрошак ауто гума
Утрошак бензин, плин
Утрошак ел. енергије
Утрошак воде
Трошкови горива за гријање
Бруто плате
Бруто упр. одбор
Отпремнине у пензију
Помоћи и награде запосленим (8.март, смрт.сл.)
Трошкови дневница, превоза и смјештаја на служб.
путу
Трошкови превоза на посао
Остале накнаде трошкова
ПТТ услуге
Трошкови усл. одржавања
Одвоз смећа
Одвоз медицинског отпада
Остале услуге (зашт.на раду, рег.возила и сл.)
Амортизација
Трошкови здрав. услуга
АПИФ
Трошкови стручног образовања и семинари
Уговори о дјелу
Репрезентација
Премије осигурања
Трошкови платног промета
Порези – вода, шуме, противпожар.
Доприноси – РВИ, Фонд инв., Фонд солидарности
Таксе
Трошкови претплате на стр. лит.
Стипендије
Остали трошкови (огласи, тотал тв, РТВ
такса,ревизија,израда пројекта)
Камате по кредитима
Затезне камате
Камате за неблаг. пл. ЈП
Расход опреме – сад.вр.

2015. година

2016. година

130.118,58

132.272,26

8.507,82
14.488,15
19.386,43
2.540,00
40.058,55
33.143,13
5.660,65
8.778,66
1.687.329,23
1.741,20
15.943,62
5.239,50

9.584,94
9.196,95
863,30
38.754,27
27.283,54
7.247,83
14.108,12
1.704.205,35
1.741,20
4.092,00
13.125,95

5.179,98

4.988,32

38.541,20
120,00
13.521,45
34.944,07
840,00
4.279,73
6.900,25
121.351,42
18.601,90
160,00
2.622,02
69.549,03
3.440,72
4.360,89
3.757,34
2.007,66
20.624,66
1.707,26
3.026,50
300,00

45.409,20
13.165,30
34.244,37
840,00
3.898,80
5.980,65
170.242,32
18.340,72
180,00
4.211,13
77.122,80
3.283,11
4.485,04
3.382,78
2.056,98
4.350,24
274,00
1.312,00
1.200,00

1.899,71

7.243,40

27.361,75
2.744,72
5.411,46
804,01

17.932,88
3.152,45
7.988,64
885,54
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Мањак опреме
Отпис потр.
Издаци за хум. намј.
Расходи залиха материјала
УКУПНИ РАСХОДИ

885,00
569,00
21,21
2.368.468,46

349,00
160,00
728,00
2.399.883.38

Крајњи резултат оваквих прихода и расхода, јесте да је и једно и друго повећано у односу на
планирано, због немогућности предвиђања обима посла са којим ћемо се сусрести у току
године али захваљујући рационализацији , трудили смо се да ублажимо ефекат истог, те је
крајњи исход губитак од 57 578,09 КМ или гледајући у односу на очекивано у 2016. години ,
смањен за 104 334,91 КМ ( 64.44 % ). Однос планираног и оствареног , као и поређење са
2015. годином, ради бољег праћења, приказано је у табели 4. :

Табела 4.
Елементи
Укупан приход
Укупни расходи
Финансијски
резултат

Остварење 2015.
2.327.826,60
2.368.468,46

План 2016.
2.229.737,00
2.349.650,00

Остварење 2016.
2.342.305,29
2.399.883,38

-40.641,86

-161.913,00

-57.578,09

IV. ЗАКЉУЧАК
Као и свих претходних година, извјештајем Јавне здравствене установе Дома здравља
Шамац, за претходну годину, покушава се изнијети цијела проблематика функционисања
здравственог система , не само на подручју општине Шамац, него и у односу наше установе
са здравственим системом Републике Српске и са стањем локалне заједнице што је тијесно
повезано. На жалост, и наше подручје прати тренд погоршања здравственог стања које се
биљежи у регији, у смислу повећања смртности од хроничних незаразних болести као и
малигнитета али истовремено се суочавамо са повећањем цијене дијагностике, лијечења а уз
смањење финансијских средстава које имамо на располагању да проведемо исте. У циљу да
задржимо и сачувамо здравствено благостање наших становника, трудили смо се и ове
године да кроз донације обезбједимо обнављање старе и набавку нове опреме, проширимо
сет здравствених услуга и упућујемо наш кадар на едукацију а да притом не нарушимо
редовно финансијско пословање. Морамо искористити прилику и похвалити се да смо већим
дијелом успјели у нашим плановима из претходних година, те да смо оспособљени за
пружање свих здравствених услуга из домена примарне здравствене заштите , али да смо
проширили и са услугама из секундарне и терцијарне здравствене заштите. Тим услугама
смо сада у могућности да вршимо редовну здравствену заштиту, проводимо превентивне
прегледе од којих посебно истичемо превентивни преглед дојке ( ултразвучна дијагностика,
и у наредној години и мамографија , уз праћење тумор маркера ); за обољења
кардиоваскуларног система и праћење кардиоваскуларних ризика уз праћење индикатора за
превенцију хроничних незаразних болести те повезивање у наредном периоду са ХИСПА
центром из Србије којима се унапређујемо за секундарну превенцију обољелих од
повишеног крвног притиска и проводимо превенцију срчаног и можданог удара ( поред
наведеног оспособљени смо за електрокардиографско праћење пацијената, мониторинг у
служби Хитне помоћи, одређивање кардио ензима код срчаног удара и др ) ; набавком
спирометра у могућности смо комплетне обраде пацијента са респираторним тегобама; ради
се комплетна радиолошка обрада пацијента; ултразвучна дијагностика штитне жлијезде
заједно са хормоналним статусом; ултразвучна дијагностика врата, дојки и пазушних регија,
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стомака и мале карлице и бројне друге могућности ЈЗУ ДЗ Шамац у пружању здравствених
услуга. Поред ширења броја услуга трудили смо се да кроз набавке у току 2016. године
радимо и на усавршавању стерилизације уз праћење савремних токова , а које ће донијети
вишеструке уштеде. Савјесним радом и домаћинским односом према расположивим
финансијским средствима , трудили смо се да задржимо пословање на правом путу и
истовремено радимо на смањењу очекиваног губитка у 2016. години а да при том не
нарушимо ни материјални статус наших радника и наших добављача. Колико смо у томе
успјели показује податак да смо годину завршили са губитком од 57 578,09 КМ, што је за 104
334, 91 КМ мање од планираног. Нисмо задовољни губитком, јер је сваки губитак негативан
за нашу установу али је ублажен у односу колики би могао да буде под утицајем времена у
којем живимо. Овај губитак свакако желимо да искористимо и да скренемо пажњу свих
субјеката који утичу на пословање ЈЗУ ДЗ Шамац да само заједничким радом , можемо доћи
до смањења расхода и позитивног пословања. Под заједничким радом се мисли и на сваког
становника као појединца , који треба да сноси одговорност у заштити сопственог здравља и
провођењу редовних превентивних прегледа као и избјегавању фактора ризика за
оболијевање. Рад здравствених радника мора бити научно заснован уз поштовање права
пацијента али крајње рационалан у утрошку средстава која су непходна за лијечење
обољелих, и такође радити на повећању броја превентивних прегледа као једини начин који
има за крајњи исход здраву популацију а смањене трошкове лијечења. Локална заједница
има велику одговорност према и установи и становницима општине Шамац, потребно је
више радити на просвећивању становника, учешће у раду установе и контроле пословања,
посредовање са вишим институцијама Републике Српске и другим факторима који могу да
учествују у пословању дома здравља као и додјељивање свих послова за које је оспособљен
дом здравља а које уговара општина Шамац. Менаџмент ЈЗУ ДЗ Шамац је у обавези да прати
законске прописе Републике Српске, прати препоруке Свјетске здравствене организације,
буде у сталном контакту с Фондом здравственог осигурања Републике Српске и
Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, како ни једним потезом не
би довели установу у ситуацију да средства која могу бити употријебљена за пословање дома
здравља буду утрошена на погрешним потезима. Из свега изнесеног може се закључити да
смо сви дио једног великог система и да само скупа уз међусобно поштовање и
разумијевање, можемо доћи до успјеха а да нам је свима примарни циљ здрав и задовољан
становник општине Шамац.

Управни одбор
ЈЗУ ДЗ Шамац
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