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УВОД
� Базични циљ савремене стратегије

здравствене заштите је очување и

унапређење здравља опште популације.

� Важан елемент нове стратегије је начин

финансирања здравствене заштите на

примарном нивоу а то је капитација са

својим пропозицијама и правилима која

важе за све учеснике у делатности

примарне здравствене заштите.



НОВА ЗАКОНСКА

РЕГУЛАТИВА

У ОСНОВНОЈ

ЗДРАВСТВЕНОЈ

ЗАШТИТИ

• Чек питања -

контрола квалитета

• старосне-групе

• Листа лекова

• Помагала

• Индикације

• Превентивне услуге

• Врста број Услуга

• Фармакотерапијски

протоколи

• Водичи добре праксе

• РЕГИСТАР ЛЕКОВА

• Закон о Правима

пацијената

• Обим и садржај

услуга



� Капитација представља систем који поред

одређених правила понашања

заинтересованих страна у систему, регулише

и механизам плаћања здравствених услуга

од стране надлежних институција.

� Финансијска средства се обезбеђују за

сваког осигураника који се регистровао код

тог лекара или здравствене установе, како би

обезбедило пружање свих предвиђених

здравствених услуга



ЦИЉ РАДА

�Основни циљ представља имплементацијa

капитације у пракси ,

�Додатни циљ је примена капитације у служби

медицине рада (превентивним прегледима и

оценом радне способности). 



МЕТОДОЛОГИЈА

На основу члана 4а Закона о платама донета је
Уредба о корективном коефицијенту, највишем
процентуалном увећању основне плате, 
критеријумима и мерилима за део плате који се
остварује по основу радног учинка, као и начину
обрачуна плате запослених у здравственим
установама ("Службени гласник РС", бр.100/2011 -
даље: Уредба) која је ступила на снагу 6. јануара
2012. Године а примењује се од обрачуна и исплате
плате за месец јул 2012. године. 



ОСНОВАКритеријуми за вредновање рада

изабраног лекара су: 



• ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

• води рачуна о свим сегментима здравља
пацијента, 

• у редовном је контакту са њим, 

• боље га познаје и упућенији је у његово
здравствено стање док пацијент добија

• ефикаснију и квалитетнију здравствену
услугу,

• лакше долази до лекара, јер има могућност
телефонског заказивања прегледа или
сталне терапије



ЕФЕКТИ
КАПИТАЦИЈЕ

Износ капитације се одређује у односу на

очекиване трошкове пружања здравствене

заштите. Количина новца у капитацији може

бити фиксна или “прилагођена ризику”, што

значи унапред колико може да се оствари

зарада у односу на структуру пацијената. 

Повећана фиксна количина односи се

најчешће на пол, године, хроничне болести

и социјални статус.



ŠTA SE DOBIJA 
KAPITACIJOM?

1.   Износ новца који обезбеђује РФЗО је унапред дефинисан,

2. Износ капитације се одређује у односу на очекиване
трошкове,

3. Код овог начина плаћања лекар сносе значајан ризик,

4. Систем подразумева да лекар буде плаћен према броју
пацијената који су опредељени за њега,

5. На тај начин смањиће се "уравниловка" у којој они који
раде примају исто колико и они који не раде или раде мање,

6. За почетак лекар на основну зараду додатно стимулисан
према броју опредељених пацијената,

7. Систем капитације требало би да донесе веће
задовољство и лекару и пацијенту.



СЛАБОСТИ КАПИТАЦИЈЕ

Капитациона формула садржи пар

десетина параметара , а њено

формирање водио је тим

инфоматичара без консултације са

лекарима који су у пракси и који могу

дати исправно мишљење. Вођени су

само математичким и финансијским

параметрима „да што мање кошта“,

а ово, зна се, НЕ ВАЖИ У МЕДИЦИНИ.



ДИЛЕМЕ КАПИТАЦИЈЕ

• Преовладава став да ће, изабрани лекар

са што мање прегледа, мање упута, 

рецепата, имати бољу оцену а тиме

бољи лекар са аспекта РФЗО-а. 

• Зна се да је медицина широка и

комплексна наука и да због тога постоје

бројне специјалистичке гране које треба

користити исправно и благовремено.



Лекари под лупом ове

капитационе формуле условљени

су да прописију јефтиније лекове

али ово се не сме дозволити јер се

зна који лек је делотворнији , и

где је процес излечења бржи,а

ово захтева лекарска етика и

ХИПОКРАТОВА заклетва.



• Капитација предвиђа одређени број
систематских прегледа предвиђених
пропозицијама РФЗО-а,

• Велики прилив болесних пацијената
због лимитираних капацитета у делу који
се односи на људске ресурсе, нисте
физички у могућности да посветите
дужну лекаску пажњу здравом делу
популације, 

• Нема примања нових лекара и
здравствених радника уопште, једино уз
одобрење посебне комисије.



ТЕОРИЈА И ПРАКСА
КАПИТАЦИЈЕ

• У старту овог пројекта говорило се о ограниченом броју

пацијената по лекару. 

• У пракси и реалности та идеја није остварена, па смо зато

под невиђеним притиском пацијената, а нажалост и

морбидитет је у експанзивном расту, посебно

онколошких, кардиолошких и психијатриских пацијената

који захтевају више времена и пажње од свог лекара.



ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ

Спец. медицине рада, након рада у

ординацији изабраног лекара на захтев

пословодства често раде и превентивне

прегледе запослених. Овде се поставља

питање квалитета самог таквог рада и

одговорности за , евентуално насталу

лекарску грешку, при чему треба истаћи

да одговорност сноси специјалиста

медицине рада који је обавио преглед и

дао оцену радне способности. 



Став послодавца је јасан:

то чини због броја неуговорених

радника да би се обезбедила

додатна финансијска средства за

установу.   



Следећи изазов

Прегледани на превентивном прегледу

коме је потребна било каква допуна

медицинске документације

прихвата се у основној здравственој

заштити по правилима и

пропозицијама РФЗО-а која се

строго и примењују и поштују.



• Не постоји било каква могућност

приоритета за ове групацију јер се сви

корисници услуга РФЗО-а стављају и

исту раван. 

• Због тога специјалиста медицине рада

није увек у могућности да одговори

обавези према послодавцу и

благовремено у Законом предвиђеном

року достави извештај о оцени радне

способности прегледаног радника. 



Једино што може специјалиста медицине
рада у оваквим ситуацијема је да према
Правилнику о претходним и периодичним
прегледима запослених на радним местима
са повећаним ризиком, обавести прегледаног
и његовог изабраног лекара о поремећају
здравственог стања прегледаног.   



НАРЕДНИ ПРОБЛЕМ

Посебна и много незгоднија ситуација

и за специјалисту медицине рада и за

прегледаног радника: послодавац

чији је радник на превентивном

прегледу, не уплаћује доприносе за

здравствено осигурање. Сваки

приступ услугама које пружа РФЗО у

складу са својим строго

дефинисаним правилима је

аутоматски онемогућен таквим

радницима. 



Судскомедицински спорови су

учестали и у службама медицине

рада која није у склопу примарне

здравствене заштите због

нерегулисаног статуса осигураника

који користи систем здравствене

заштите по два основа: као

корисник услуга службе медицине

рада и као пацијент РФЗО-а. 



� Савремени превентиван и свеобухватан концепт

медицине рада заправо полази од става да је само радно

место са својим карактеристикама, као и захтеви процеса

рада могу бити фактор ризика и иницијални импулс за

настанак повреда или болести. 

� Улогу службе медицине рада потврђује и чињеница да је

циљна група радно активно становништво које чини око

30% опште популације а од изузетног је значај сва

привредни развој и прогрес целог друштва.



ИСКУСТВА ИЗ РЕПУБЛИКЕ
ЧЕШКЕ

Од 2012. у Републици Чешкој служба
медицине рада остварује финансијска
средства за пословање директно по
уговорима које има са послодавцима о
пружању услуга. Прецизан договор о
ценама прегледа као и ценама за
сваки додатни / појединачни
/специјалистички преглед или услугу
дијагностике је база тромесечног
поравнања финасијских ставки из
уговора. 



ПОВЕЋАНА ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Уговором су обухвћене и

друге услуге из области

медицине рада. 

Рокови за слање извештаја

са превентивних прегледа

су у Чешкој флексибилнији



ЗАКЉУЧАК

• Битно је да свака карика у том ланцу одговорно и

професионално испуњава свој део преузетих обавеза. 

• Од здравствених радника се очекује рад у складу са

правилима струке и лекарске етике и норми и уз примену

одговарајућих прецизних фармакотерапијских протокола, 

који се баш и не примењују у потпуности и свакодневнци

изабраног лекара.



ЗАКЉУЧАК 1

• Све то има за циљ унапређење система здравствене

заштите и бољу функционалност у троуглу пацијент

(осигураник)- лекар (здравствени радник)- здравствена

установа. 

• Када говоримо о медицини рада ван примарне

здравствене заштите, веома је важна координација са

послодавцем као и налажење начина да корисници услуга

медицине рада када је то потребно, остваре своја права

из области РФЗО-а као осигураници .



ПРЕПОРУКА

• Ускладити рад лекарске праксе са водичима добре праксе

који су од стране Министарства Здравља препоручени;

• Прилагодити се, прихватити процес Акредитације

здравствених установа у Републици Србији;

• Капитацију треба даље (не)примењивати у пракси;

• Овај поступак треба унапредити у случају изабраних

лекара – специјалиста медицине рада;



130 година

Завода за здравствену заштиту радника “
Железнице Србије” 1986-2016



хвала на пажњи

… midusan@ptt.rs


