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К
орупцијауздравствуиспо
љавасеуразличитимоб
лицима,атуспадаприма

њеидавањемита,злоупотреба
службеногположајаитрговина
утицајем.УАгенцијизаборбу
противкорупцијенапомињуда
јемитонајзаступљенијиоблик
корупцијеуздравствуидасе
најчешћедајеуновцуиувиду
поклонаилиуслуге.

Оноштонапрвипогледуо
чавајууАгенцијизаборбупро
тивкорупције,кадсуупитању
представкеуздравству,јестето
дасемалибројпримедбигра
ђанаодносинатражењемитаи
наплаћивањеуслугабезоснова,
каоиупућивањепацијенатау
приватнупраксу,продајулека
којинедостајеуапотекамаод
странелекара,узимањемита
лекарскихкомисијазаодлазак
уинвалидскупензију,грешке
лекара,препоручивањетачно
одређеноглекаилипомагалаод
странелекара.
–Када јеречодавањуили

примањумита, требаистаћи
дасеонореткопријављујејерје
понашемКривичномзаконику
давалацмитакривичноодгово
ранкаоипрималац.Већидео
представкикојестижуагенцији
односесенасистемскукоруп
цијууздравству:злоупотребе
овлашћењауздравствунави
шемнивоу,трговинуутицајем,
ненаменскотрошењесредстава
клиничкоболничкихцентара,
злоупотребаовлашћењапри
ликомспровођењапоступака
јавнихнабавки(фаворизова
њеодређенихпонуђача,спро
вођењехитнихпоступакабез
потребе, постављање услова
којемогуиспунитисамоодре
ђенипонуђачи,ограничавање
конкуренције),нечињењекако
биселистечекањакојепосто
јегодинамауодређенимобла
стимапружањаздравствених
услугасмањиле(услугеради
отерапије,кардиохирургије),
незаконитозапошљавањеиот
пуштањемедицинскихрадни
ка,нерегуларностиприликом
конкурсазаизбордиректора–

▼   Давање и примање 
мита најизраженије 
је за заказивање 
прегледа, листе 
чекања, финансирање 
здравствених 
установа, пријеме на 
болничко лечење и 
операције

ТЕ МА

Додатак реализован уз помоћ УНДП и 

Министарства здравља Републике Србије

Издаје: Политика новине и магазини д.о.о.

Генерални директор: Мира Глишић Симић

Главни уредник:Љиљана Смајловић

Лек за боље  
здравство

Empowered lives.
Resilient nations.

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

И 
корупцијајеболесткојаселечи.Здравстве
нирадницисесвакодневноборесаразли
читимпроблемимасвојихпацијената.Неки

одњихсувеоматешки,занекеболестисавремена
медицинајошнијепронашлалек,алипотребада
сепомогнеувекпостоји.
УСрбијиданасрадиоко130.000здравствених

радника.Већинањихпоштенообављасвојпосао,
искренобринеоздрављусвојихпацијенатаитру
диседаоноштосезовепослом,ачестојевишеод
тога,урадинанајбољимогућиначин.Башти,по
штениипосвећениздравственирадницисуони
којижеледасебореипротивпостојањакорупци
јеипротивперцепцијејавности,којасматрадаје
корупцијауздравствувелика.
Министарствоздрављајеупоследњугодинуи

поданапосветиловеликупажњуборбипротивта
козванесистемскекорупције.
Утврђеноједасукритичнетачкејавненабав

ке,запошљавање,допунскирадлекараилисте

чекања.Затосерадилона
вишефронтова:иницира
нојеувођењесистемацен
трализованихјавнихнабавки
лековаимедицинскихсредстава,штојеснажна
антикоруптивнамеракојајеистовременодове
ладоуштедеод25милионаевра,самонанабав
цилековазаболницеидомовездравља.Владаје
усвојилаизменеидопунеЗаконаоздравственој
заштитикојимјепредвиђенобавезанконкурспри
запошљавању,чимећесестатинапутдругомве

ликомпроблему.Истизаконпредвиђаиукидање
допунскоградалекарауматичнимболницамаи
домовимаздравља.
Листечекањабићеподложнеманипулацијидо

моментадокнепостанујавне.ЗатојеМинистар
ствоздрављадоговорилосаРепубличкимфондом
заздравственоосигурањедасеутоку2014.године
набависофтверкојићеомогућитиприказивање
свихлистачекањанасајтуРФЗО.
Истовремено,Министарствоздрављајеуспоста

вилосарадњусаНВОСрбијаупокретусакојим
имазаједничкиСМСсервисчијијеброј061/24
44424,накојиграђанимогудапријавесумњуна
корупцију.Свакапријаванезначидајебилоко
рупцијеистокаоштосвакиграђанинтребадабуде
свестандаукорупцијиучествујеионајкојидаје
ионајкојиприма.
Поредсистемскеборбепротивкорупције,Ми

нистарствоздрављасепобринулоизапрецизно
утврђивањепацијентовихправа,онихкојинам
припадајуизакоја,акосуускраћена,имамомо
гућностдасеизборимоупостојећемздравственом
систему.Правасасобомносеиобавезе,аосновна
обавезасвакогоднасјестебригаоздрављу,редов
ниипревентивнипрегледи.
Иовајдодатакједанјеодначиназаборбупротив

корупције,пошастикојаоптерећујесвесегменте
нашегдруштва,паиздравственисистемкојијена

равнонеодвојиводостатканашеземље.

Истовремено,кроздодатаксвиимајуприликуда
себољеупознајусаправимакојанам,каопаци
јентима,припадају.

Ставови изнети у овој публикацији не представљају нужно ставове Министарства здравља Републике Србије или УНДП-а.

▼   У Ср би ји да нас ра ди око 130.000 
здрав стве них рад ни ка. Ве ћи на њих 
по ште но оба вља свој по сао, искре но 
бри не о здра вљу сво јих па ци је на та и 
тру ди се да оно што се зо ве по слом, а 
че сто је ви ше од то га, ура ди на нај бо љи 
мо гу ћи на чин

▼   Ми ни стар ство здра вља до го во ри ло је 
са Ре пу блич ким фон дом за здрав стве но 
оси гу ра ње да се то ком ове го ди не на ба
ви софт вер ко ји ће омо гу ћи ти при ка зи
ва ње свих ли ста че ка ња на сај ту РФ ЗО 
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кажууАгенцијизаборбупро
тивкорупције.
ДокторкаТатјанаРадосавље

вић,директоркаЛекарскекомо
реСрбије,сматрададиректори
здравственихустановамогунај
вишедапомогнуусмањењуко
рупцијетакоштоћенабољина
чиндаорганизујупосао.
–Великикорак јеначињен

иусвајањемЗаконаозаштити
правапацијената.Сампојам
корупцијеуздравствучестосе
везујезалистечекања.Менаџе
риздравственихустановамогуу
томсегментудостадаучинета
коштоћедаорганизујурадупо
подневнојсмени,илиштоћесе
рециморадитиутрисменекако
бисесмањилелисте–сматрадр
Радосављевић.
Интересантноједасупред

ставнициорганизације„Прав
нискенер”прошлегодинепо
сетилинеколикоздравствених
установакакобидефинисали
критичне тачке корупције у
здравственомсистемуиуочи
лидајекорупцијанајизраже
нијазазаказивање,листечека
ња,финансирањездравствених

установа,пријеменаболничко
лечењеиоперације,адатоме
доприносиинедовољнаедука
цијазапосленихинетранспа
рентнострада.
–Једанодпрвихкоракако

јићемопредузетиунаредном
периодујестерадсанеколико

здравственихустановакакоби
усвојилиГрађанскуповељу,ко
јаћедопринетитранспарент
ностиболница,атимеисмање
њукорупције.Грађанићебити
бољеинформисаниоосновним
услугамакојепружасвакапоје
диначнаболница,апозитивно
ћеутицатииназдравственерад
никекојисавесноиодговорно
обављајусвојпосао.Тренинге
ћеморадитисазапосленимаиз
установа,тимћебитикреиран
одпредставникаодељењабол
нице.Пројекат„Грађанскапо
вељакаоглавниборацпротив
корупцијеуздравству”,уокви
рукојегсеспроводеактивности,
подржаојепрограмУНзараз
вој(УНДП)–нагласилајеМа
ринаМијатовић,изорганизаци
је„Правнискенер”.
Запохвалујетоштосвеви

шемедицинаражелидасееду
кујеисазнавишеокоруптив
ниммеханизмимаитомекако
имсетребаодупрети.ДрГор
данаКозловачки,директорка
Опште болнице „Ђорђе Јоа
новић”изЗрењанина,истиче
дајењиховаздравственауста

новаушлаупројекаткојифи
нансираЕУ,јерјециљјавносту
радумедицинскихкућаисма
њењемогућностизапојавуко
рупције.
–Требамењатисвестзапосле

нихуздравствуиобјашњавати
дајепацијентуепицентрупа

жње.Важнојеодржавањерадио
ницагдејетемакорупција,штоје
занасвеомаприхватљивојернас
ништанекоштадасветочујемо,
аодвеликогјезначаја.Запослени
сувеомазаинтересованидачују
свеотојтеми–додалаједрКозло
вачки.Да ни је ла Да ви довКе сар

▼   Директори 
здравствених установа 
могу највише да 
помогну у смањењу 
корупције тако што 
ће на бољи начин да 
организују посао

При ма ње и да ва ње ми та
Ме ђу оним па ци јен ти ма ко ји твр де да им је ми то тра жен, ди-
рект но или ин ди рект но, у до мо ви ма здра вља, нај ве ћи број за 
то оп ту жу је ле ка ре (чак 65 од сто), а знат но ма ње ме ди цин ске 
се стре. За ни мљи ви су и ре зул та ти ана ли зе на чи на на ко је па-
ци јен ти у до му здра вља ре а гу ју ка да до ђу у си ту а ци ју да мо ра-
ју да по ну де или да ју ми то. Нај ве ћи број њих се „по ви ну је” тој 
си ту а ци ји, јер им је здра вље нај бит ни је и оно што да ју сма тра-
ју мно го ма њим уло гом у од но су на оно што до би ју (60 од сто). 
Ови по да ци са мо су део ис тра жи ва ња Аген ци је за бор бу про-
тив ко руп ци је „Ве ри фи ка ци ја ри зи ка и пла но ва ин те гри те та 
и ана ли за успе шно сти са мо пр о це не ор га на јав не вла сти”, из 
ја ну а ра 2013. го ди не.

ТЕ МА

 Ка ко препо зна ти ко руп ци ју
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Коме се обратити
За по моћ у оства ри ва њу и за шти
ти пра ва па ци јент мо же да се 
обра ти:

  Здрав стве ном рад ни ку – 
ру ко во ди о цу слу жбе

  Ди рек то ру здрав стве не 
уста но ве

  Осни ва чу при ват не прак се 
(ле кар ској или сто ма то ло-
шкој ор ди на ци ји, по ли кли-
ни ци, ла бо ра то ри ји, апо те-
ци, ам бу лан ти)

  Са вет ни ку за за шти ту пра ва 
па ци је на та у ло кал ној са мо-
у пра ви

  Са ве ту за здра вље
  Ре пу блич ком фон ду за 

здрав стве но оси гу ра ње
  Заштитнику права осигу-

раника
  Здрав стве ној ин спек ци ји 

Ми ни стар ства здра вља
  Ко мо ра ма здрав стве них 

рад ни ка
  Над ле жном су ду

На шта па ци јент 
има пра во:
  пра во на до ступ ност 

здрав стве не за шти те
  пра во на ин фор ма ци је
  пра во на превентивне 

мере
  пра во на ква ли тет пру жа-

ња здрав стве не услу ге
  пра во на без бед ност па-

ци јен та
  пра во на оба ве ште ње
  пра во на сло бо дан из бор
  пра во на дру го струч но 

ми шље ње
  пра во на при ват ност и 

по вер љи вост
  пра во на при ста нак
  пра во на увид у ме ди цин-

ску до ку мен та ци ју
  пра во на по вер љи вост 

по да та ка о здрав стве ном 
ста њу па ци јен та

  пра во па ци јен та ко ји 
уче ству је у ме ди цин ском 
ис тра жи ва њу

  пра во де те та у ста ци о-
нар ним здрав стве ним 
уста но ва ма

  пра во на по што ва ње па-
ци јен то вог вре ме на

  пра во па ци јен та да на соп-
стве ну од го вор ност на пу-
сти здрав стве ну уста но ву

  пра во на олак ша ва ње 
пат њи и бо ла

  пра во на при го вор 
  пра во на на кна ду ште те

Па ци јен ти има ју 
пра ва, али и оба ве зе
Пре не го што ле кар поч не да ле чи бо ле сни ка не ком те ра пи јом 
или га по ша ље на сни ма ње, нео п ход но је да му об ја сни 
шта га оче ку је и да он при ста не на то

В
еликибројљудинезнана
штасвеимаправоишта
требадаурадикаданије

задовољанприступоммедици
нарапремањимауздравстве
нојустанови.Треба знатида
пацијентиимајуправонадоби
јањеинформацијаосвомздрав
ственомстањуиотоменакоји
начинмогудаостваресвеоне
услугекојеимприпадајуизоба
везногздравственогосигурања.
Светеподаткепацијентиморају
дадобијублаговремено.
Новимзакономјепрописа

нодапацијентиимајуправо
дазнајуимеипрезимелека
раисестрекојисузадужениза
њиховолечење,каоиправона
остваривањепревентивнихме
раукојеспадајуедукација(на
примерсаветиздравствених
радникаотомедапушењеци
гаретаниједоброзаздравље)
искрининзи.Важнуулогуима
иправонаквалитетздравстве
неуслугекојатребадасеосо
бипружинаетичанихуманна
чин,алиинабезбедност,што
значидасуздравственирад
ницидужнидаучинесведасе
лечењеособепостигнеузшто
мањеризика.
Пренегоштолекарпочнеда

лечипацијентанекомтерапи
јомилигапошаљенанекосни
мање,неопходноједамуобја
сништагаочекујеидапацијент
пристаненато.Обавештењео
свиммогућностималечењале
карморадаобјаснипацијенту

чакиакоонтонетражиито
напотпуноразумљивначин.
ГрађаниСрбијеимајуиправо
надругостручномишљењена
личнизахтев,рецимоуколико
имнекидокторпредложиопе
рацијуонимогудаинсистирају
натомедачујусаветнекогдру
гоглекарадалијебаштаинтер
венцијанеопходна.
Људикојисусеувекнервира

ликадбиуординацијилекараза
теклидесетакзнатижељникакоји
пажљивослушајуњеговразговор
салекаром,садамогудаодахну
јерпрегледусмејудаприсуствују
искључиволекаримедицинска
сестра,астудентиистажистиса
моуслучајуакопацијенттодо
зволи.Наизричитзахтевпаци
јента,напрегледунеморадабуде
нимедицинскасестра.
Иакосеираниједешавалода

болесницинежеледапристану
нанекумедицинскумеруубол
ницинакојојинсистиралекар,
садапостојимогућностдатоод
бију,алиједоктордужандаим
објасникојесупоследицетакве
одлуке.Ипак,родитељинемогу
даодбијулечењемалишанаако
тонијеуинтересудетета,јерако
билокаквухитнупрепорукуле
чењаодбију–докторједужанда
одмахотомеобавестинадлежни
центарзасоцијалнирад.Уколи
конемогудачекајуодлукуцен
тра,јерјеживотмалишанаугро
жен,лекариморајудапредузму
свемерекакобиспаслиживот
детета.

Ранијеседешавалодасула
комоглида„процуре”подаци
изздравственогкартонанеке
особе,алисадајенасназипра
вилооповерљивоститихпода
така,односноданеможебило
кодаимаувидумедицинскудо
кументацију.Тозначидасуин
формацијеизкартонатајнаиза
члановепородицеболесника,
уколикоимоннедаовлашће
њедамогудавидештатупише
илиданекоуњеговоимеможе
даподигненекерезултатеана
лиза.Особаможедафотокопи
расвојуздравственудокумента
цију,ааконекопреминењегова
фамилијаимаправодатоучини
сањеговимкартоном.
Познатоједаоболелиодма

лигнихидругихтешкихболести
имајувеликеболове,кадамеди
цинавишенеможедаимпомог
не,идајевеомазначајнатерапи
јабола.Збогтогајевеомаважно
иправонаолакшавањепатњии
болазаумирућепацијентекоји
мајепотребнотакозванопали
јативнозбрињавање.
Међуновимправимасепоми

њеипоштовањепацијентовог
времена,штоподразумевапра
водасеособизакажепреглед,
уколиконеможедабудеодмах
обављен,унајкраћеммогућем
року.Тујепрописдадетекоје
јенавршило15годинаиспособ
нојезарасуђивање,имаправо
наповерљивостподатакачакиу
односунасвојеродитеље,осиму
случајукададокторпроценида
постојиопасностпоздрављеи
животдетета,чакиуситуацији
кадаседететомепротиви.
Осимсвиховихправа,паци

јентиуСрбијиимајуиодређе
необавезекојихбитребалода
сепридржавају.Пресвега,свака
особаморадаимаодговорност
премасопственомздрављуида
активноучествујеуочувању
сопственогздравственогстања,
каоидасвогдоктораистинито
информишеосвемуидасепри
државапрописанетерапије.

Д. Да ви дов-Ке сар

ТЕ МА

Ка ко под не ти при го вор
Па ци јент ко ји сма тра да му је ус кра ће но пра во на здрав стве-
ну за шти ту има пра во да под не се при го вор: пи сме но или 
усме но са вет ни ку за за шти ту пра ва па ци је на та. 
Са вет ник је ду жан да не за до вољ ном па ци јен ту по ша ље из-
ве штај у ро ку од осам да на. Уко ли ко је не за до во љан тим из-
ве шта јем, па ци јент мо же да се обра ти Са ве ту за здра вље и 
здрав стве ној ин спек ци ји.
Уко ли ко су не ко ме угро же на пра ва из обла сти оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња, по моћ мо же да по тра жи код за-
штит ни ка пра ва оси гу ра ни ка, ко ји се на ла зи у здрав стве ној 
уста но ви а за ко је је над ле жан РФ ЗО.



водич за пацијенте11. март 2014. 5

Законоправимапацијената

Бо ље ле че ње 
и бор ба про тив 
ко руп ци је
Но вим за ко ном гра ђа ни до би ли сна жни је 
ин стру мен те да уо че про пу сте у ле че њу, 
али и пре по зна ју про стор за под ми ћи ва ње

Г
отоводауСрбијинемапа
цијентакојисенећепожа
литинанемоћкојујеосе

тиокадасеразболеои„лутао“у
здравственомсистему,питајући
сеималиправодасепожалина
начин(не)лечењаикодкогада
тоуради.Штајемогаодауради
кадагалекарврати,непрегле
даног,изздравственеустанове,
самозатојернијеимаоздрав
ственулегитимацију?Иликада
ниодкоганијечуообјашњење
заштомесецимаморадачекана
операцију?
ПрименомЗаконаоправима

пацијената,којијеоднедавно
почеодаважи,положајпаци
јентајеконачномалооснажен:
несамодаћепацијентизнатиод
когаинакојиначиндазатраже
заштитусвојихправа,већјето
ипосебанинструментуборби
противкорупције.Сужавасе
просторзапреусмеравањепа
цијенатаиздржавнеуприват
нездравственеустанове,занео
правдана„прескакања”листиза
операцијеиснимања…Право
напоштовањепацијентовогвре
мена,наслободанизборлекара
иустанове,надоступностздрав
ственезаштите,напревентивне
мере,надругостручномишље
ње,наприватностиповерљи
вост–самосунекаодправако
јаједонеоновиЗаконоправима
пацијената.Некаодновихправа
суутокупроцесаусвајањазако
наизазивалаопречнамишљења,
попутправадамалолетниккоји
јенапунио15годинаможесамо
сталнодадоносиодлукекојесе
тичуњеговогздравља.
Новинаодкојесемногооче

кујејестеувођењесаветниказа
заштитуправапацијенатако
јеплаћаиобезбеђујелокална
самоуправа.Тимесезавршава
праксажалбепотипу„кадија

тетужи,кадијатисуди“,јерне
задовољнипацијентсенежали
вишеправникуилисекретару
уздравственојустанови,којег
плаћа директор здравствене
установе,истеоненачијисерад
пацијентжали.Пацијентјесада
добиоприликудасвојепримед
беизнесенезависномправном
саветнику.Локалнесамоупра
веоснивајуисаветезаздравље.
Законоправимапацијената,па
самимтиминадлежностисавет
никаодносесенасвеграђане,
осигуранеилинеосигуране,ко
јиселечеудржавнимиприват
нимздравственимустановамаи
уприватнимординацијама.
ХајријаМујовићЗорнић,док

тормедицинскогправа,сматра
дапосебанзаконозаштитипра
вапацијенатаимасвојихпред
ности, јерсеонаиздвајајуиз
садашњеггломазногЗаконао
здравственојзаштити:
–Тојепомакузаштитипра

вапацијенатаусмислудајена
једномместусвескупљено,што
јепраксауразвијенимземља
ма.Суштинаједаоваправабу
дувидљивија,садржананајед
номместуизаонекојипружају
здравственеуслугеизасамепа
цијенте.Бољесевидеиправа,
алиидужностипацијената.

Нашасаговорница,ипак,на
глашавадајенајважнијеспро
вођењезаконаупракси,штоје
врломукотрпно.

–Свакипацијенттребадапро
читаовајзакон,јертектадаће
моћидасагледасвојупозицију:
далиимадобартретмануздрав
ственомсистемуикакодруги
поступајупремањему.Догађа
седапацијентинекадаипрете
рујуу„истеривању”права,ане
каднереагујунаочигледнепо
вредеправа.Кадабудеупознат
саправима,нећесеустручавати
датражидасеонапоштују,али
садругестранебићеобјективан,
панећепретеривати.Тојепоен
таоваквихправнихаката:дасе
уведеинештоново,алиидасе
уведенекиред–каженашаса
говорница.
ДрМујовићЗорнићдодајеи

какограђанинетребадаочекују
даћеусвајањемзаконалечење
битибоље,алекариљубазнији,
јер,каже,топростонеможеда
будедеозаконскогтекста.

–Међутим,позитивноједасе
оправимапацијенатавишесамо
неприча,већузписаниправни
акт,садаћесенегде,ипак,нешто
бележити,анализирати,сагледа
вати.Човексамодлучујеосвом
лечењу,упознатјеосвему,па
нијеобјекатнегосубјекатмеди
цинскихпроцедура–објашњава
ХајријаМујовићЗорнић.
ПредседникЗдравственогсаве

таСрбијепрофесордрДраганДе
лићкажекакојезаконсамоједна
одкарикауланцуборбепротив
корупције,којазахтевапромену
досадашњегсистемауздравству.
–Пацијентиполакоучеипри

хватајусвојаправа,алипотиску
јуобавезе.Ониимајудужностда
лекаруништанепрећуте,даак
тивноучествујуузаштитисвог
здравља,анедапретеинападају
докторе–ставједрДелића.

Оли ве ра По по вић

ТЕ МА

▼ Новина од које се 
много очекује јесте 
увођење саветника 
за заштиту права 
пацијената које плаћа 
и обезбеђује локална 
самоуправа
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иЗуглалекара
иЗугласаветника

Нај ви ше жал би на 
не љу ба зно осо бље
Највећи број приговора у Београду 
односио се на први контакт пацијента 
са здравственом установом, као и појаву 
да се нико није јављао на телефон

ЛИЧ НИ СТАВ

Д
аликорупцијакаооблик
друштвенепатологијекоји
представљаморалнопоср

нућепојединаца,јертежикори
стољубљу,постајесвакодневица
нашегздравственогсистема?
Здравственисистемјетемељ

свакогдоброорганизованоги
хуманогдруштва.Урушавањем
тихтемеља,безвалиднихдока
заиизвршнихсудскихпресуда,
сечесегрананакојојсвиседи
мо.Једанвансеријскилекар,ин
телектуалнаиморалнагромада
српскогздравства,иначедирек
торпознатеклинике,посавето
ваојелекаредауординацији
имајуувекимлађеглекараида
радесаполуотворенимвратима
ординације.Кадасамгаупитао
заштоједонеотаквуодлуку,до
биосамодговоркојимејеупла
шио,атоједа„данассвакоможе
дауђеуординацијусановцему
коверти,оставије,апослењега
знашкодолази“?
Апсолутнотврдимдајевећи

наздравственихрадникаувише
деценијскимнемогућимуслови
ма,савесно,одговорноистручно
обављаласвојпосао.Корупција
–поткупљивање,подмићивање,
поквареност,кривотворење–
наравно,постојииуздравстве
номсистемуСрбије,алијетешко
дефинисатињенобим,дубинуи
раширеност.Онаразараираста
чесуштинулекарскепрофесије.
Онајереаланпроблем,нимање
нивишенегоудругимсистеми
ма,ализбогзначајаздравстве
ногсистема,онајезаступљенија
инаглашенијаусвимсредстви
мамасовнекомуникације.
Уколикоприхватимодајеко

рупција(мито)свакодневицау
нашемздравственомсистему,
постављасепитањекакојеиско
ренитиилиминимализоватибез
коренитихиквалитетнихпроме
науекономији,праву,политици

иунекимдругимвредноснимси
стемима.Размотримонекемање
вишереалнемогућности.
Искреноверујемдајенајбоља

заштитаодкорупцијеуздравству
правилноиобјективновреднова
њерадаирезултатарадасваког
запосленог.Послетога,допунски
радздравственихрадникатребада
будесамомузејскапоставкаједног
несрећногвременаипогрешног
решења.Увођењемдвосменског
раданасекундарномитерцијар
номнивоуздравственезаштите,
тамогдејетомогућеиоправдано,
смањилебиселистечекањаиели
минисаламогућносткорупције.У
тендерскимидругимкомисијама
требадаседеираденекедругепро
фесије,например,правници,еко
номисти,инжењери,архитекте…
Директориздравственихустано

ва,апоготовочлановиУправних
одбора,морајудапреузмувећуод
говорностуорганизацијипослаи
контролиизвршењапостављених
задатака,каоидаповедурачунао
могућимпојавамаиактеримако
рупције.
Инакрају,законскуодговор

ностморајудапонесуионикоји
нудемито,маштастајалоизате
понуде:захвалност,убеђењеили
заблудадајетонеопходноиуо
бичајено,погрешнеизлонамерне
информације,погрешнотумаче
њечекањазаоперацију,провока
ција,тестирањеитд.Једноставно,
давањеиузимањеновцајенепри
хватљивоикажњиводело.

Професор др Драган Делић, 
председник Здравственог савета Србије, 
директор Клинике за инфективне 
болести КЦС, специјалиста инфектолог

Од го вор ност и за 
оне ко ји ну де ми то

▼ Ап со лут но твр дим да је 
ве ћи на здрав стве них 
рад ни ка у ви ше де це
ниј ским не мо гу ћим 
усло ви ма, са ве сно, 
од го вор но и струч но 
оба вља ла свој по сао

М
ладенБелојевић,шефКан
целаријезазаштитупра
вапацијенатауБеограду,

објашњавадајевеомаважнода
измеђупацијенатаиздравстве
нихрадникапостојиидасераз
вијапартнерскиодноскојисе
засниванамеђусобномпошто
вању,уважавањуиразумевању,
посебноимајућиувидудасупа
цијентиболеснеособе.Онобја
шњавадајеоваканцеларијадо
садапримила89приговораида
судали322информацијеисаве
таувезисаправимапацијената.
Највећибројприговораодносио
сенапрвиконтактпацијентаса
здравственомустановом,одно
снонанељубазностздравствених
радникакојираденашалтерима,
каоинадоступностздравствених
установа,односнодасениконије
јављаонателефон.
–ГрадБеоградобразоваоје

Канцеларијузазаштитуправа
пацијената,каопосебнуоргани
зационујединицууоквируГрад
скеуправеБеограда,којаоргани
зујезаштитуправапацијенатаза
целутериторијуБеограда.УКан
целаријипословезаштитепра
вапацијенатаобављајусаветни
цизазаштитуправапацијената.
Онипружајупацијентимапо
требнеинформацијеисаветеу
везисаправимакојасугаранто
ванаЗакономоправимапације
ната,апоступајуипоуложеним
усменимилиписменимприго
воримапацијената.Уколикоза
топостојипотреба,одруково
дилацаустанова,односноосни
вачаприватнепраксе,тражесе
додатнеписменеинформације,
обавештењаимишљења.Затим
пишуизвештајукомесезакљу
чуједалијеприговороправдан
илиније.Извештајсаветникапа
цијенатадостављасепацијенту
ируководиоцуздравственеуста
нове,односнооснивачуприват
непраксе.Уколикојеприговор
основан,руководилацустанове,
односнооснивачприватнепрак

се,уобавезиједапредузмеодго
варајућемереуциљуостварива
њаправапацијентакојејебило
повређено.Пацијенткојинебу
дезадовољанизвештајемсавет
никаможесеобратитиСаветуза
здрављеградаБеограда.
Досадајебиоједантакавслу

чај–нагласиојеБелојевић.

Саветникзазаштитуправапа
цијенатауЛознициРадојкаСтан
ковићистичедаприликомобра
ћањаљудииразговорасањима
утврђуједалијеикојеправобило
ускраћенопацијентуинаоснову
тогадалитребадатисаветили
информацијуилигатребаупу
титинадавањеприговора.
–Сматрамдајезамноге„про

блеме”пацијенатабилодовољно
саслушатиихидатиимадеква
тансаветиинформацију,тако
дасусамоиницијативноодуста
јалиодписањаприговора,пасу
упретходнатримесецамогарада
поднетасамодваприговорако
јасеодносенаповредуправана
доступностздравственезашти
теиправанаквалитетпружања
здравственеуслуге,алијезато
људимадато18саветаоњихо
вимправима.Веомачестопаци
јентезадовољиразговоридавање
правихинформацијакојенису
добилиуздравственојустано
виасазнајуодсаветникатоком
разговора,паодустајуодписања
приговорајерсхватедасењихов
проблемможерешитинадруги
начин–кажеСтанковић.

Д. Да ви довКе сар
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Н
ајвишељудитврдидами
тонајчешћеплаћадоктору,
полицајцуислужбеникуу

државнојуправи–једанјеодза
кључакаосмогкругаистражива
њајавногмњењаокорупцијиу
СрбијиуоквирупрограмаУједи
њенихнацијазаразвој(УНДП).
Просечнинивомитаје250евра.
НемањаНенадић,програмски
директорорганизацијеТран
спарентностСрбијa,међутим,
за„Политику”истичедајекруп
накорупцијадалекоопаснијаод
ситнијенесамоуздравству,већ
убилокојојдругојобласти.Он
кажекаконајвећештетеизлоу
потребенастајунавишимниво
имаодлучивања,анеуиндиви
дуалномконтактуипацијентаи
доктора.

–Дакорупцијеуздравствуне
ма,небиизазивалатоликопа
жње.Очигледноједајеимадо
ста.Изазивамождавишепажње
јерјесамаобластосетљива–улог
јекодздравственезаштитевећи
негоудругимобластима.После
дицекорупцијеовдемогудабуду
страшнијенегоштоје,например,
случајнацарини.Другифактор
зачестонавођењејестеитошто
људиимајумноговишепослаи
контакатасаздравствомнегоса
већиномдругихјавнихслужби,
кажеНенадић.
–Главнифакторситнекоруп

цијеуздравствујестетоштоква
литетуслугекојитајсекторпружа
неодговарапотребама.Потребе
залечењемилипрегледимавеће
суодмогућностидасеонеподми
ре,аондајесвествартржишног
принципа.Немогусвидабуду
оперисаниилипримљеникод
докторакадабитоижелелиион
дапостојијакмотивдасенеким
недозвољенимсредствимадоби
јеуслуга.Томожедабуденеки
поклон,мито,алиможедабудеи
некидругиканал„тражењавезе”
инекаврстаразменеуслугенапо
мињеНенадићикажеданекакав
системинадзорпостоје,алиочи
гледносуонинедовољниинее
фикасни.Неконерадидобро.
–Добарпотезјеучињентиме

7

За што  
под ми ћу је мо  
ле ка ре

ИСТРАжИВАњА

▼ Про сеч ни ни во  
ми та је 250 евра

2013
DECEMBAR

DOKTORU

48%

POLICAJACU

18%

19%

2%

OSTALIMA

13%

68% 25% 7%

26 14 18 41

11 16 68

40 19 28

35 25 32

ne zna
uopšte nisu

ili malo umereno veoma

74%

10%

31%34%

0%

ne zna

uopšte nisu ili malo

umereno

prilično ili veoma

ne zna

uopšte nisu ili malo

umereno

prilično ili veoma

ne zna

uopšte nisu ili malo

umereno

prilično ili veoma

ne zna

uopšte nisu ili malo

umereno

prilično ili veoma

ne zna

uopšte nisu ili malo

umereno

prilično ili veoma

29

17

20

34

11

20

24

46

11

39

17

33

23

11

17

50

23

12

18

48

Да ва ње ми та за по сле ни ма у здрав стве ним ин сти ту ци ја ма

☼  За пад ни Бал кан – 18 од сто
☼  Бо сна – 32 од сто
☼  Хр ват ска – 4 од сто
☼  Ср би ја – 21 од сто
☼  Ма ке до ни ја – 13 од сто

Из вор: Тран спа рент ност Ср би ја – Гло бал ни ба ро ме тар ко руп ци је (да ва ње ми та 

ме ђу гра ђа ни ма ко ји су би ли у кон так ту са здрав стве ним ин сти ту ци ја ма)

ИС КУ СТВА У РЕ ГИ О НУ:

Осмо полугодишње истраживање о корупцији УНДП-а у сарадњи са ЦЕСИД-ом.

штосуониизмештениизздрав
ственеустанове,алијевеомабит
нодазасвојдодатнипосаобуду
плаћени.Потребнајеиподробна
анализарададосадашњихзаштит
никаправапацијената,дабиима
лисачимдапоредимобудући
радсаветника,истичеНенадићи
додаједаовомзаконутребадати
шансу,алитакодасепратиштаје
позитивнодонео. О. По по вић



Циљ
ОсновнициљусвајањаГрађанскеповељејесмањење

корупцијеуздравственимустановама.Грађанскапове
љаћеприближитиболницепацијентимакрозтранспа
рентноступружањууслуга.Њеноусвајањедопринеће
очувањуипобољшањуквалитетаздравственихуслуга.
Грађанскомповељомсегарантујеједнакадоступност
здравственихуслугасвимпацијентимачувајућињихо
вуприватностидостојанство.

Основнистандардиуслуга
Општаболница«ЂорђеЈоановић»пружамедицинске

услугепоштујућиосновнестандардедефинисанепропи
сима.Поредтога,оваустановаконтинуиранопратипро
менеиразвојквалитетаздравственихуслуга.Болницаак

тивноучествујеубројнимпројектимананационалном
нивоукакобипратиларазвојмедицинеиунапреди

ласвојеуслуге.Радиподизањаефикасностиупружању
здравственихуслугаболницајеусвојиланеколико
клиничкихпутева.Клиничкипутпредстављаниз
коракапоређанихпоодређеномредоследушто
подразумевапостепенприступупостављању
клиничкедијагнозеибрзетерапијскепрепору
ке.Такође,клиничкипутсадржипостављање
дијагнозе,давањетерапијеускладусанаци
оналнимсмерницамаипериодичнопраћење

ефекататерапијеускладусасвакимпацијентом.
Услугекојесепружајупацијентимасузаснованена

здравственимпотребамапацијента,аненањеговим
другимличнимсвојствима.Основнистандардиукљу
чујупоштовањеприватности,достојанстваирелигије
свакогпацијента.Пацијентимаправонаинформаци
јуоосновнимстандардимауслуга,каоидаактивно
учествујеуличноммедицинскомтретману.

Општеинформације
Свизапослениносеуни фор ме,каоислу жбе-

не ле ги ти ма ци јекојесадржефотографију,имеи
презимеизвање.Бојауниформезависиодпослакоји
запослениобавља:
•Лекариимедицинскесестребелеуниформе
•Хирурзизеленеуниформе
•Педијатријаљубичастеуниформе
•Спремачи–жутеуниформе

Заказивање
•Заказивањеподразумеваодређивањетер

минаускладусапрописима,алитакодасе

лекарможепотпунопосветитиједномпа

цијенту.
•Заказанитерминсеодређујетакодасепо

штујепацијентововреме.

•Првозаказивањесевршиличнимконтактомна шал-
те ру у бол ни ци,закојијепотребнопонетисвуме
дицинскудокуметацијукојајевезаназаконкретно
лечењепацијента.Документацијаможедасадржи:
лабораторијскеидругедијагностичкеналазе;ренд
генскеидругеснимке;претходненалазеимишљења
лекара;отпуснелистеизпретходногболничкоглече
њаидруго.Поштовањеовепроцедурепотребноједа
бисенаодговарајућиначинодредиловреметрајања
прегледа.

•Заказивањесевршисвакимрад ним да ном од 7 до 14 
ча со ва.

Посетепацијентима
Посетапацијентимаподразумеваодређеновремеуко

мејеомогућенодапацијентеуздравственојустановиоби
ђуродбинаипријатељи.

Времепосетејесва ко днев но од 14 до 16 ча со ва.

Услугекојепружаздравственаустанова
Амбулантнолечење
Амбулантнолечењепостојиизсвихобластимедицине

којепостојеуопштојболници.Сви оде љен ски ле ка рира-
де у ам бу лан тијед ном не дељ но по 4 ча са.Такође,уамбу
лантиредеи34медицинскатехничараисестре.Запосле
нилекарипружајуспецијалистичкеисубспецијалистичке
услугеускладусастационарнимслужбама.

Стационарнолечење
Пријемноодељење–Напријемномодељењуради6

сталнозапосленихлекара,каои38медицинскихсестара
итехничара.Овоодељењеради24часаирешаваслучаје
веизсвихгранамедицине.Уболниципостојетриврсте
пријеманаболничколечење:

•Пријемизспецијалистичкеполиклиникекрозамбу
лантнипреглед

•Пријемпутемзаказивањанаконамбулантногпре
гледа

•Хитанпријем
Лабораторијскеуслуге
Лабораторијскеуслугеподељенесупопринципуподеле

напримарнуисекундарнуздравственузаштиту.Уопштој
болницилабораторијскеуслугерадесеса мо по упу туле
караиздомаздрављаилипремаупутуизабраноглекара
за услу гу ко ју ни је мо гу ће из вр ши ти у до му здра вља.Ла
бораторијскеуслугесене за ка зу јуирезултатисуготови
унајкраћемроку.

Хитнапомоћ
Општаболницанемасвојухитнупомоћ,међутимуслу

гепревозавршидомздравља

Услугекојесунеприхватљиве
•Обећавањеидавањебесплатнихлековапацијен
тима.

•Промовисањелековаидругихмедицинских
производаодстранезапосленихздравстве
нихрадника.

•Давањеипримањепоклонаизмеђузапослених
уздравственојустановиипацијената.

Оваквеактивностисустрогозабрањене,сма
трајусекорупцијомибићесанкционисане.

Процедурезаборбу
противкорупције

Општаболница«ЂорђеЈоановић»јеусвоји
ладетаљнуПроцедуруоначинуобавештавањаи
извештавањаопримљенимпоклонима.Пре
маПроцедурипоклонјеновац,
ствар,правоиуслугаизвршенабез
одговарајућенакнаде,каоисвака
другакористкојаједатазапосленом
уустановиувезисавршењемјавне
функције.

ОваПроцедураобавезујесвакогза
посленогкојипримипоклондаодмах
обавестиидадоставипоклонодговор
номлицукојејезадуженозаправилно
вођењеевиденцијепоклона.Евиденција
поклонапредстављајединственулисту
примљенихпоклона,сачињенунаосно
вуподнетихобавештењаопримљеним
поклонима.Листапоклонаозначавасе
реднимбројемпремахронолошкомре
доследупримања.

Правапацијената
Пацијенткојијене за до во љан услу гому

здравственојустановииликојисматрадамује
ускраћеноправоназдравственузаштиту,каоида
мујепоступкомздравственоградникаускраћено
некоодправаизобластиздравственезаштитеима 
пра во да под не се при го вор.

Приговорсеподноси:Са вет ни ку за за шти ту 
пра ва па ци је на та:Мар ку Ста ни ми ро ви ћукога
можетедобитинабројтелефона:064/8116981

За шти ти ни ци пра ва оси гу ра них ли ца:Та тја ни 
Ка ти цикојуможетедобитинабојтелефона:064/852
2768;023/560135

Одговорностпацијената
Пацијентисудужнидапоштујукућ ни ред Оп ште 

бол ни це «Ђор ђе Јо а но вић»,којиизмеђуосталог
подразумевадапацијентпредаболничкиупуткао
издравственулегитимацију,дасарађујесалекарима
идругимздравственимрадницима.Завремеборав
кауболниципацијентимасустрогозабрањенапо
нашањакојимасенарушавајуред,миритишина
уболесничкимсобамаидругимпросторијама,
каоиукругуболнице.Пацијентјеодговоран
запоштовањепрепорученогстилаживо
та,терапијскогпротоколаипротокола
даљегпраћења,дијагностиковањаи
свихосталихпроцедуралечења.

ГРАЂАНСКАПОВЕЉА
ВодичзапацијентекрозОпштуболница«ЂорђеЈоановић»уЗрењанину

Па ци јент има пра во на ин фор ма ци ју о услу га ма ко је здрав стве на уста но ва пру жа, али и о про це ду ра ма то ком пре гле да  
и ле че ња. Гра ђан ска по ве ља, вид но ис так ну та у уста но ви, још је дан је ме тод ко ји ће па ци јен ти ма омо гу ћи ти да ак тив но уче

ству ју у за шти ти сво јих пра ва, али и у бор би про тив ко руп ци је у здрав стве ном си сте му. С дру ге стра не, уво ђе ње По ве ље по ка зу
је спрем ност уста но ве да се бо ри и про тив ко руп ци је и за по што ва ње па ци јен то вих пра ва. Оп шта бол ни ца „Ђор ђе Јо а но вић“ из 
Зре ња ни на, чи ју Гра ђан ску по ве љу пре но си мо, јед на је од пр вих ко ја се укљу чи ла у овај про је кат. 


