Република Српска
ОПШТИНА ФОЧА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Ф О Ч А

ИНФОРМАЦИЈА
о стању у области здравствене заштите и здравственог осигурања
на подручју Општине Фоча

ОБРАЂИВАЧ:

Фоча, јул 2021 . год.

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности у сарадњи са
ЈЗУ Дом здравља Фоча, Институт за
јавно здравство - РЦ Фоча

ПРЕДЛАГАЧ:

Начелник Општине Фоча

1

УВОДНИ ДИО
У складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гл. РС“, бр. 106/09 и Сл.
Гласник РС-е број: 44/015), здравствену заштиту становништва обављаjу
здравствене установе.
По чл. 41. поменутог Закона, здравствене установе су: амбуланта породичне
медицине, б) стоматолошка амбуланта, в) дом здравља, г) апотека, д)
специјалистичка амбуланта, ђ) специјалистички центар, е) болница, ж) завод, з)
институт за јавно здравство, и) дом за здравствену његу, ј) лабораторија, к) банка
биолошког материјала и л) банка матичних ћелија.
Информација обухвата здравствене установе на подручју општине Фоча,
обезбјеђење средстава за рад здравствених установа, дјелатност здравствених
установа и проблеме са којима се сусрећу у раду. Већи дио информације је
састављен на основу достављених података од ФЗО РС-е, ЈЗУ Институт за јавно
здравство – РЦ Фоча и ЈЗУ Дом здравља Фоча.
I – ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Обавезно здравствено осигурање у Републици Српској обухвата права на
здравствену заштиту и право на накнаду плате за вријеме привремене
неспособности за рад. Под правом на здравствену заштиту подразумијева се
превентивна здравствена заштита , хитна медицинска помоћ“, прегледи и
лијечење код породичног доктора, у болницама и клиникама у Републици Српској
и у иностранству, консултативно - специјалистичка здравствена заштита,
медицинска рехабилитација, медицинска средства, дијагностика, обавезна
имунизација, лијекови са листе лијекова ФЗО и др.

Напомињемо да се обавезно здравствено осигурање у Републици Српској
темељи на начелима солидарности, узајамности и једнакости.

Фонд сваке године финансијским планом одређује износ средстава за
финансирање здравствене заштоте на свим нивоима, а у првом кварталу
потписује уговоре са здравственим установама.
Основни извор приход Фонда, а самим тим и здравствених установа су доприноси
од здравственог осигурања. Највећи дио прихода здравствених установа чине
транше Фонда, а поред тога здравствене установе остварују приходе и од
партиципације и та средства директно иду здравственим установама.

Када је у питању приимарна здравствена заштита, Фонд овај вид
здравствене заштите уговара и финасира на основу броја регистрованих
осигураника. Колико ће која здравствена установа добити средстава на
примарном нивоу, искључиво зависи од броја регистрованих осигураника. Хитну
здравствену заштиту Фонд финансира за сво становништво, односно за осигуране
и не осигуране грађане, па Домови здравља и по том основу добијау средства.
Основни критеријум финансирања болница је број и сложеност услуга које
пружају осигураним лицима.

Фонд је омугућио слободан избор породичног доктора и болнице, без обзира на
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мјесто пребивалишта, тако да сви осигураници имају право да изаберу болницу у
којој желе да се лијече, као и породичног љекара, специјалисту у оквиру
консултативно-специјалистичке здравствене заштите и слично.
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ФОЧА

Регионални центар Фоча је државна институција која дјелује у оквиру ЈЗУ
Институт за јавно здравство Републике Српске, а својим радом покрива 6
општина: Фоча, Ново Горажде, Чајниче, Вишеград, Рудо и Калиновик. Запошљава 7
радника ( 1 љекар специјалиста, 1 инг.пољопривреде, 3 мед.техничара, 1
економски техничар и 1 НК радник).
Регионални центар има сљедеће организационе јединице:
Служба за микробиолошке и хигијенске анализе У оквиру ове службе раде
лабораторије санитарне микробиологије и санитарне хемије. Санитарна
микробиологија врши микробиолошке анализе: животних намирница (
укључујући и воду за пиће), предмета опште употребе, базенске воде, брисева и
столице у оквиру санитарних прегледа лица која су под надзором, брисева радних
површина, прибора и уређаја у оквиру контроле микробиолошке чистоће радног
простора.Испитивањем физичке, физичко-хемијске и хемијске исправности
животних намирница, предмета опште употребе, воде за пиће и базенске воде
бави се санитарна хемија.
Одјељење за хигијену Бави се узорковањем и обавља послове у циљу контроле и
обезбјеђења хигијенских услова радних просторија и лица запослених у
производњи и промету хране те спроводи курсеве хигијенског минимума.
Одјељење за епидемиологију Прати и надзире кретање заразних болести,
дистрибуира вакцине здравственим установама, узима узорке брисева и столице
за микробиолошку обраду, обавља послове дезинфекције и многим другим
активностима доприноси промоцији здравља и превенцији болести на региону
Фоча.
Одјељење за социјалну медицину Прикупља и обрађује податке добијене из
здравствених установа, као што су структура запослених, услови смјештаја,
квалитет и број услуга...
Одјељење за заједничке послове У његовој надлежности су књиговодственорачуноводствени послови и послови одржавања хигијене у радним просторијама.
Руководилац Регионалног центра, именован од стране директора Института за
јавно здравство РС, је главно и одговорно лице ове здравствене установе. Задужен
је за екстерну и интерну комуникацију, директно или преко особља којима је
надређен.
Приходи којима Регионални центар располаже су: средства добијена од стране
Министарства здравља и социјалне заштите, Фонда здравственог осигурања
Ребулике Српске и средства самофинансирања која и највећим дијелом учествују у
укупној добити. У 2020. години РЦ Фоча остварио је позитиван финансијски
резултат.
Већина услуга које Регионални центар пружа ради се према налогу здравственосанитарних, а повремено и тржишних инспектора, и регулисана је низом закона и
правилника. Темељни је наравно Закон о заштити становништва од заразних
болест ( Сл.гласник РС бр.90/17). Бригу о здрављу грађана општине Фоча
спроводимо у сарадњи са надлежним инспекторима.
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Преглед остварених услуга у периоду 01/01-31/12 2020. године на подручју
општине Фоча
- Санитарни прегледи раде се према Правилнику о начину спровођења
здравственог надзора Сл.гласник РС бр.6/18. У наведеном периоду урађене су
692 микробиолошке анализе узорака у оквиру ових прегледа, за праве субјекте и
336 санитарних прегледа за Универзитетску болницу Фоча.
- Правилник о здравственој исправности воде намијењене за људску
потрошњу ( Сл. гласник РС бр.88/17) прописује начин испитивања воде за пиће.
*Контрола воде из градског водовода врши се мјесечно: 9 узорака на здравствену
исправност за ПвиК Извор ад и 1 узорак за Универзитетску болницу. Укупно су
испитано140 узорка, од којих је код 25 узорака било физичко-хемијски
неисправно.
Од локалних водовода контролу на мјесечном нивоу ради само: КПЗ-ПЈ Дрина ( 1
узорак мјесечно) и СШЦ ( 1 узорак квартално). Испитивање осталих ради се
повремено, на лични захтјев власника ( кампови...). У 2020. години урађена су 22
узорка, од тога су била 3 микробиолошки неисправна.
Узорака воде из базена за купање ( Аqуа парк Ушће), рађених према
Правилнику о санитарно-техничким и хигијенским условимаза јавне
површине и пословне објекте ( Сл.гласник РС бр.98/18) билоје 12.
- Закон о храни ( Сл.гласник РС бр.19/17) регулише обавезе субјеката у
пословању са храном. На основу тога су са многим правним субјектима склопљени
Уговори о испитивању готових јела. Контролу раде: КПЗ-ПЈ Дрина,Студентски
дом, Универзитетска болница, Богословија, Дјечији вртић, Ресторан 9, Моцарт,
Croissant, City, Арсић, Златна дуња, Трезор, Монте Цристо, Сунце, Нешковић,
Бројлер, Конзум, Хиперкорт,...У 2020.години испитано је 212 узорака
ж.намирница.
-Испитивање хигијенских услова код субјеката у пословању са храном и школским
објектима врши се према Правилнику о поступку утврђивања
критеријумамикробиолошке чистоћие ( Сл.гласник РС бр.74/18. Од 113 узорка
брисева са руку запослених, опреме и прибора за јело и пиће 1је био неисправан.
- Хигијенски минимум, едукација за лица која раде на пословима у вези са храном,
је обавеза регулисана Правилником опосебној едукацији ( Сл.гласник РС
бр.94/18). У текућој години курс је похађало и положило 55 радника ( Хиперкорт,
Конзум,Тропик, Г петрол и фризерско-козметички салони)
- У току 2020.године на подручју општине Фоча пријављено је 727 заразних
болести.
- Регионални центар Фоча већину својих активности у 2020. години усмјерио је на
контролу и надзор Цовид-19 болести.
II– ДОМ ЗДРАВЉА ФОЧА

Према акту оснивача, Дом здравља Фоча је правно лице са статусом
установе, а у складу са позитивним законским прописима у оквиру основне
дјелатности у свом раду спроводи све видове примарне и превентивне
здравствене заштите становништва општине Фоча.
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Обавља и послове у области здравственог васпитања, опште медицине,
заштите жена, дјеце, спортиста, радника, патронажe, стоматолошкe службe,
лабораторијскe дијагностикe, кућног лијечења и здравствене његе, хитне
медицинске помоћи, медицине рада, хигијенско-епидемиолошке заштите,
медицинско-биохемијске
дијагностике,
области
менталног
здравља,
специјалистичко-консултативне здравствене заштите, санитетског превоза и др.,
по нечелима доступности, свеобухватности, континуираности, цјеловитости, а у
складу са мрежом и капацитетима који су нам били на располагању, као и
расположивим финансијским средствима.

У споредној дјелатности, ЈЗУ Дом здравља Фоча врши занатске услуге за
властите потребе, обавља административне, рачуноводствене и правне послове за
властите потребе, послове снабдијевања и медицинског снабдијевања за властите
потребе.
Рад је организован у објекту ЈЗУ Дом здравља у Фочи и у здравственим
амбулантама у Броду, Миљевини, Тјентишту и Челебићима.

Носилац примарне здравствене заштите је амбуланта породичне медицине.
Организација рада породичне медицине имплементира се кроз регистрацију
становништва и одабир породичног доктора. По основу уговора потписаног са
Фондом здравственог осигурања Републике Српске за 2020. годину број
регистрованих (осигураних становника) износи 15 693, рапоређених у 10 тимова
породичне медицине. Разлика броја осигураних лица између ЈЗУ Дома здравља
Фоча и Фонда здравственог осигурања – Филијала Фоча, односи се на студенте
који студирају у нашем граду и лица која су из сусједних општина, а пријављени
су у тимове породичне медицине.
Тренутни број запослених у ДЗ Фоча је 92 (ВСС 30, ВШС 1, ССС 45, КВ 9 и НКВ 7).

Здравствене раднике и здравствене сараднике одређених профила и
специјалности за повремене послове ангажују се по уснову уговора који регулишу
рад ван радног односа.

Постојећом кадровском структуром добрим дијелом су испуњени дати
критеријуми за организован рад и пружање услуга.
Послови у ЈЗУ Дом здравља Фоча су организовани по појединим организационим
јединицама, уважавајући принципе учесталости захтјева за здравственом
заштитом, територијалне приступачности, стручно методолошког јединства, а
полазећи од принципа рационалности у оквиру ЈЗУ Дом здравља Фоча.

Организацијом рада и максималним ангажовањем запослених уз
побољшање услова рада и коришћења опреме и капацитета, доста је урађено на
побољшању квалитета услуга и њихове приступачности корисницима.

Висина уговорених средстава зависи искључиво од броја регистрованих
лица и од коефицијента по добним скупинама.
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Вриједност Уговора за 2020. годину за примарну здравствену заштиту
износи 2.127.829,00 КМ. Уговорена средства за КЦЗ педијатрију и КЦЗ
гинекологију укупно износе 183.251,00 КМ.

Општина Фоча као оснивач, у финансирању ЈЗУ Дом здравља учествује
са планираним средствима у износу од 100.000,00 КМ. Остала средства ЈЗУ Дом
здравља Фоча прикупи за рад, су средства од партиципације неосигураних лица и
средстава од наплатељекарских увјерења.
Велики број осигураника по неким од критеријума ослобођени су
плаћаља партиципације, ова средства су минимална и не чине 10% укупног
прихода.

ЈЗУ Дом здравља налази се у згради која је изграђена 1903. Године. Због
своје културно историјске вриједности пороглашена је националним спомеником
и под заштитом је државе. Због тога нису дозвољене веће преправке и адаптације
које су потребне да би се зграда довела у стање да одговара минималним
условима за рад здравствених установа. Тренутно Дому здравља недостаје 500м2
простора, како би могаo да пружа све здравствене услуге које су му одређене
Законом о здравственој заштити.
ЈЗУ Дом здравља Фоча и поред недостатка простора за рад пружа
доступну, ефикасну и квалитену здравствену заштиту свим становницима
општине Фоча и да је тренд напредовања видљив из године у годину.
Треба истаћи да су за квалитет и успјешан рад установе најзаслужнији
запослени који сеу својим стручним, професијоналним и људским ангажманом
унаприједили рад.

