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У В О Д Н И    Д И О 

 

                  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 за здравствену заштиту подразумјева се превентивна здравствена заштита ,хитна медицинска помоћ“, прегледи и лијечење код породичног доктора,  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. 
  Према подацима за 2021. годину у општини Фоча  било је регистровано 15.199 осигураних лица. 
  Финансирање здравствене заштите са здравственим установама са којима Фонд има потписане уговореза за пружање здравствене заштите на подручју општине Фоча: 
 

- Дом здравља Фоча                          2.388.509,00КМ 

- Лијекови на рецепт                           743.326,00 КМ 

- Дентална медицинска средства        61.140,00 КМ 

- Универзитетска болница Фоча  17.761.057,00 КМ 

- Стоматолошки факултет Фоча       238.053,00 КМ 

 За здравствену заштиту осигураника из године у годину издваја се све више средстава, а циљ је константно унапређење квалитета и доступности здравствене заштите. Примјера ради, износ уговорених средстава за Дом здравља Фоча 2018. године износио је 1,9 милион КМ док је у прошлој години прешао 2,3 милиона КМ. Такође у односу на 2018 годину за Универзитетску болницу Фоча повећан је уговорени износ за 7 милона КМ. 
 

 

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 
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 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 књиговодствено-рачуноводствени 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 2021. години РЦ Фоча остварио је позитиван финансијски резултат.  Већина услуга које Регионални центар пружа ради се према налогу здравствено-санитарних, 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. 
 Преглед остварених услуга у периоду 01/01-31/12 2021. 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 

770 микробиолошке анализе 480 љекарских прегеледа. 
 

- 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 и 1 узорак СШЦ –квартално . Укупно су испитано140 узорка, од којих је код 15 узорака било физичко-хемијски неисправно, а 5 узорака  је имало физичко хемијску и микробиолошку неисправност.                                                                                                                                     
 Од локалних водовода контролу на мјесечном нивоу ради само: КПЗ-ПЈ Дрина ( 1 узорак мјесечно). Испитивање осталих ради се повремено, на лични захтјев власника ( кампови...). У 2021. години урађена су 29 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) било је 9. 

 

- 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, Цроиссант, Сити,  Арсић, Златна дуња, Трезор, Монте Цристо, Сунце, Нешковић, 
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 Бројлер, Конзум, Хиперкорт,... У 2020.години испитано је 247 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 282 узорка 
брисева са руку запослених, опреме и прибора за јело и пиће 3је 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 41 радника ( Хиперкорт 

6, Конзум 5,Тропик 6, Г петрол 1 , Нестро петрол 4 Универзитетска болница 12 и Дјечји вртић 17) 

- У току 2021.године на подручју општине Фоча пријављено је 829 заразних болести. 
- Регионални центар Фоча већину својих активности у 2021. години усмјерио је на контролу и надзор Цовид-19 болести.  
 

 

 

    II– ДОМ ЗДРАВЉА ФОЧА 

 

Према акту оснивача - Скупштине општине Фоча, ЈЗУ Дом здравља Фоча (у даљем 
тексту: Дом здравља) 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. Обавља и 
послове у области здравственог васпитања, опште медицине, заштите жена, дјеце, 
спортиста, радника, патронаже, стоматологије, лабораторијске дијагностике, кућног 
лијечења и здравствене његе, хитне медицинске помоћи, медицине рада, хигијенско - 

епидемиолошке заштите, медицинско - биохемијске дијагностике, те послове из 
области менталног здравља, специјалистичко - консултативне здравствене заштите, 
санитетског превоза и друго. Наведени послови се у Дому здравља обављају 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, Дом здравља врши занатске услуге за властите потребе, 
обавља административне, рачуноводствене и правне послове за властите потребе, те 
врши снабдијевање и медицинско снабдијевање за властите потребе. 
 

 Рад је организован у објекту Дома здравља у Фочи и у здравственим 
амбулантама у Броду н/Д, 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 2021. годину број регистрованих 
(осигураних становника) износи 15.199, распоређених у 10 тимова породичне 
медицине. 
 

Број запослених  у Дому здравља на дан 31.12.2021. године је 93.  
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Кадровска структура је следећа: 
 

- Доктор медицине........................................ 5 

- Доктор медицине специјалиста.............. 12 

- Доктор стоматологије................................ 4 

- Доктор стоматологије специјалиста........ 4 

- Дипломирани економиста ........................ 2 

- Дипломирани правник............................... 1 

- Дипломирани психолог............................. 1 

- Дипломирани логопед ............................... 1  

------------------------------------------  ВСС - 30 

- Виши зубни техничар..................................1 

-----------------------------------------  ВШС -   1 

- Медицинска сестра - техничар...............  35 

- Медицинска сестра остали......................   7 

- ССС – остали............................................... 3 

------------------------------------------ ССС -  45 

- КВ радник....................................................10 

- НК радник ....................................................7  

 

УКУПНО: ....................................................  93  радника. 
 

    

      Здравствене раднике и здравствене сараднике одређених профила и 
специјалности за повремене послове ангажујемо по основу уговора који регулишу рад 
ван радног односа. Постојећом кадровском структуром добрим дијелом су испуњени 
дати критеријуми за организован рад и пружање услуга. 
 

 Са Медицинским факултетом у Фочи потписан је споразум о сарадњи и Дом 
здравља представља научну базу за студенте медицине на Катедри за породичну 
медицину. 
 

 Послови у Дому здравља 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 Дома здравља. 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.  
 

 Приказ рада служби Дома здравља Фоча за период од 01.01.2021.-31.12.2021. 

године: 
 

 

 

ХИГИЈЕНСКО - ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА 

 

 

Дјелатности Хигијенско - епидемиолошке службе у Дому здравља су сљедеће: 
 1. Учествује у изради плана и програма спречавања, сузбијања и одстрањивања 
одређених заразних болести; 
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 2. Учествује у изради полугодишњег и годишњег извјештаја о раду на пословима 
из Програма о заштити становништва од заразних болести; 

3. Прати сва збивања на нивоу општине Фоча и стара се о спровођењу 
конкретних мјера из области епидемиологије са циљем да обезбједи адекватну 
здравствену заштиту; 

4. Прати хигијенско- епидемиолошку ситуацију на нивоу општине и спроводи 
епидемиолошко осматрање и извиђање јавних објеката; 

5. Спроводи  надзор и мјере контроле над интрахоспиталним инфекцијама 
унутар установе (биолошка контрола стерилизације, дезинфекција, уклањање 
медицинског отпада и др.); 

6. Спроводи обавезну системску имунизацију дјеце од њиховог рођење па до 
навршене 14. године живота, као и имунизацију одраслих против сезонског грипа. 
 

            Све вакцине је обезбиједио Фонд здравственог осигурања Републике Српске, а 
дистрибуирао Институт за јавно здравство Републике Српске. У нашој установи све 
вакцине се преузимају од Института за јавно здравство Републике Српске, Регионални 
центар Фоча, при чему се поштују принципи хладног ланца. 
 

             За потребе Хигијенско - епидемиолошке службе, из средстава Дома здравља, 
набављен је замрзивач за чување вакцина које захтјевају изузетно ниске температуре 
(Спутник В), као и професионални даталогер, апарат који омогућава прецизно мјерење 
температуре и влаге у фрижидерима, а све у циљу квалитетнијег надзора и чувања 
имунолошких препарата. Како би се сачувао хладни ланац, а поготово вакцине које се 
чувају на ниским температурама, уграђен је систем беспрекидног напајања 
електричном енергијом. Уградњи овог система помогла је НЛБ Развојна банка, 
Филијала Фоча са донацијом од 2.000 КМ. У просторију гдје се чувају  и дају вакцине је 
купљен клима уређај, те се и на тај начин у просторији ствара отпимална температура у 
току љетних дана, која је потребна за чување вакцина.  
 

 Радници Хигијенско - епидемиолошке службе су боравили на дводневној обуци 
за вакцинацију против Covid - 19 у Бања Луци, гдје су добили све препоруке и 
смјернице за сам процес вакцинације. 
            

          Хигијенско епидемиолошка служба Дома здравља Фоча је у току 2021. године 
грађанима Фоче укупно дала 9305 доза вакцине против Covid - 19. По извјештају 
Института за јавно здравство Републике Српске Фоча је водећа општина по проценту 
вакцинисаних против Covid - 19 у Републици Српској са 42%, док је републички 
просјек 40%. Просјек обухвата вакцинама против Covid - 19 међу запосленим у нашој 
установи је 80%. 
  

 Упркос повећаном обиму посла у Хигијенско - епидемиолошкој служби, 
редовно се обавља процес имунизације дјеце према календару вакцинације. 
 

 

 

СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ 

 

 

          Служба хитне медицинске помоћи пружа услуге хитне медицинске помоћи у току 
24 сата дневно на цијелој територији општине Фоча. У току 2021.  извршено је 11.484 
услуга. 
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          Служба хитне медицинске помоћи учествује као медицинско обезбјеђење на 
разним спортским, културним и другим манифестацијама на подручју општине Фоча, а 
посебно се истиче њено присуство и обезбјеђење ОК Феста на Тјентишту, гдје је 
присутна 72 сата непрекидно. 
 

          Возни парк Дома здравља  је на задовољавајућем нивоу, што нашим 
осигураницима пружа сигурнији и безбједнији превоз, као и боље услуге пружања прве 
помоћи на терену. 
 

          Медицинска опрема Службе хитне медицинске помоћи је на задовољавајућем 
нивоу, нарочито након донације новог санитетског возила од Владе Републике Србије, 
које посједује сву пратећу опрему за пружање прве помоћи на терену. 
  

 

 

СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА 

 

 

              У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године у Стоматолошкој 
служби су забиљежене 8.343 посјете, пружено  је 23.827 разних стоматолошких услуга 
и то од: екстракција, пломбирања, ендолијечења, лијечења меких ткива, превентивних 
услуга код дјеце и трудница. Од протетских услуга урађено је укупно 157 мобилних и 
фиксних протеза. Стручне услуге пружају доктори специјалисти дјечије и превентивне 
стоматологије, парадонтологије, опште стоматологије, те специјалиста за болести зуба.  
 

            Уз максималан труд, професионалност и залагање свих запослених у 
Стоматолошкој служби остварени су добри резултати рада, иако се ради са доста 
застарјелом опремом, те се у наредном периоду планира улагање у набавку нове 
опреме, прије свега стоматолошких столица. 
      

            Са тим у вези урађена су два пројекта за модернизацију стоматолошке службе и 
то један према Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске за 
набавку двије стоматолошке столице, аутоклав за стерилизацију и два РТГ апарата за 
панорамско и појединачно снимање зуба, а вриједност пројекта је око 120.000 КМ. 
 

            Други пројекат је аплициран према Словачкој амбасади у БиХ за набавку 
опреме, апарата за израду протетских радова и модернизацију зубно - техничке 
лабораторије. Вриједност пројекта је око 20.000 КМ. 
               

  

                               

СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ 

 

 

             У 2021. години у Служби лабораторијске дијагностике је примљено 11.310 
пацијената, узето 35.674 узорака, те извршено је 181.444 различитих услуга 

(хематолошких, биохемијских и претрага урина).       
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          Због дотрајалости предходног,в ластитим средствима је купљен нови 
хематолошки апарат МЕК 6510 К и професионална столица за вађење крви. Урађена је 
мања реконструкција просторија службе и обновљен дио намјештаја. 
 

           И поред великог броја пацијената и тражених параметара резултати 
биохемијских анализа су пацијентима доступни истог дана у Служби породичне 
медицине. 
 

           Служба лабораторијске дијагностике је у претходној години поднијела велике 
напоре поготово у ковид амбулантама, у отежаним условима рада, често на јако ниским 
температурама, гдје су имали и преко 120 узорковања крви дневно. У једном периоду 
већина  лабораната је обољела од Covid - 19, али лабораторија није прекидала са радом 
и успјели смо пружити све услуге грађанима и усјешно одговорити задатку. 
 

 

 

СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ 

 

 

Служба за здравствену заштиту жена пружа примарну здравствену заштиту свим 
женама старијим од 15 година са подручја општина Фоча, Калиновика и Чајнича, које 
су регистроване код изабраног гинеколога из наше установе. Своју дјелатност обавља 
путем превентивног рада, кроз рану дијагностику, терапију, континуирани здравствено 
- васпитни рад, рад на планирању породице, као и рад у Савјетовалишту за труднице. 

 

Служба пружа здравствену заштиту за дио жена које су се регистровале из 
Општина Чајниче и Калиновик  

 

У Служби здравствене заштите жена се могу обавити следећи прегледи: 
 

Превентивне услуге 

 

• превентивни гинеколошки преглед (гинеколошки преглед под спекулумом и 
бимануелни преглед, узимање бриса по Папаниколау, узимање вагиналног секрета на 
степен чистоће и узимање вагиналног и цервикалног бриса, узимање бриса за ХПВ са 
ДНК генотипизацијом, колпоскопија, преглед дојки) 

• систематски прегледи 

• циљани преглед ради  раног  откривање рака грлића материце 

• превентивне прегледе ради планирања породице (лијечење стерилитета и 
контрацепција) 

• превентивне прегледе трудница и породиља 

• психофизичка припрема труднице за порођај 
 

Услуге дијагностике: 
 

• ултразвучни прегледи у гинекологији и опстерицији  ,3Д и 4Д  колор-допплер 

• ЦТГ преглед 

• колпоскопија 

• биопсија и експлоративна киретажа цервикалног канала 

• полипектомије 

• скарификације Овулае Наботхи 
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• апликација и екстракција ИУУ (спирала) 
 

У склопу превентивних прегледа трудница раде се и пренатални биохемијски 
скрининг тестови. 

 

 У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године у овој служби укупно је 
обављено 1765 прегледа, те узето 662 цитолошка бриса (ПАПА тест). Здравствена 
заштита жена се обавља један пут седмично у Домовима здравља Калиновик (обављено 
69 прегледа) и Чајниче (обављено 270 прегледа). 

 

Опрема коју посједује служба је на задовољавајућем нивоу. 
 

 

 

                     СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ 
ПЕДИЈАТРИЈЕ 

 

 

Служба обавља следеће дјелатности : 
 

 1. Педијатријска заштита предшколске дјеце (0-6 година), укључујући и 
савјетовалиште за здраву дјецу новорођеначког и дојеначког узраста, која 
подразумијева праћење раног раста и развоја са свим специфичностима и потребама 
ове популације. 
 2. Рана детекција поремећаја раста и развоја дјеце од 0-6 година у оквиру ЕДУС 
пројекта, а под под покровитељством УНИЦЕФ-а. 
            3. Превенција болести и поремећаја кроз планиране систематске прегледе 
одређених старосних група, астма - савјетовалиште и савјетовалиште родитеља и дјеце 
о здравој исхрани и физичкој активности 

 

           4. Консултативни педијатријски прегледи школске дјеце до навршених 15 година 
живота 

           5. КСЗ прегледи дјеце по уговору наше установе са другим установама 

           6. Остале медицинске интервенције (збрињавање лакших поведа, парентерална и 
инхалациона терапија), обрада коже и пупчане ране новорођенчади у амбулантним 
условима. 
 

 У току 2021. године у овој служби укупно је обављено 4482 прегледа дјеце од 
стране доктора специјалисте педијатрије и обављено је 5.801 различита услуга. У току 
године је обављено 180 систематских прегледа предшколског дјетета и 141 
систематских прегледа при упису  у школу.  У склопу савјетовалишта  за дјецу 
обављено је укупно 1086 прегледа дјеце. 
 

 У склопу службе се налази ресурсна соба опремљена дидактичким материјалом  
у којој се врши детекција раних поремећаја раста и развоја дјеце од 0-6  година. 
 

СЛУЖБА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 

 

 

 Породична медицина је основни облик организовања примарне здравствене 
заштите, гдје тим породичне медицине чини прву линију контакта пацијента са 
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здравственим системом. У  служби се налази 10 тимова породичне медицине, од којих 
је осам у централној згради  и два тима у подручним амбулантама у Миљевини и 
Броду. Рад службе је организован у двије смјене  од 07-21 часова, а у тимовима 
ординирају: пет доктора специјалиста породичне медицине, остали доктори су 
специјалисти других грана медицине са доедукацијом из породичне медицине и два 
доктора опште медицине. 
 

 Све амбуланте породичне медицине укључујући и теренске амбуланте су добро 
опремљене медицинском и другом пратећом опремом, као и лијековима и санитетским 
материјалом. 
 

 У току  2021. године у служби су обављене 100.193 услуге. 
 

 Здравствени радници ове службе су уз Хигијенско - епидемиолошку службу и 
Службу лабораторије поднијели највећи терет у борби против пандемије инфекције 
корона вирусом.Често су због повећаног обима посла и одсуства обољелих колега 
радили прековремено, чак и викендима, не користећи дане годишњег одмора. 
 

                                         

 

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 

 

 

 Основни циљеви Центра за заштиту менталног здравља су превенција 
менталних обољења, промоција значаја менталног здравља, лијечење и рехабилитација 
особа са менталним потешкоћама. 
 

 У Центру за заштиту менталног здравља пружају се следеће услуге: 
 

1. Психијатријски преглед и процјена 

2. Психодијагностичка процјена дјеце и одраслих (психолошко тестирање) 
3. Индивидуална психотерапија одраслих 

4. Савјетовање дјеце и одраслих 

5. Логопедска процјена и третман 

6. Логопедско савјетовање породице 

7. Промотивно превентивне активности 

8. Психоедукативни рад  
9. Координисана брига 

 

 У току 2021. године у служби је обављено 1.798 прегледа  од стране  психолога, 
психијатра, логопеда,те остварено 4.968 различитих услуга. Услуге се обављају дијелом 
од властитог кадра, а дијелом се ангажује кадар по основу споразума о сарадњи са 
Универзитетском болницом Фоча. Један доктор медицине се налази на специјализацији 
из психијатрије за потребе ЦМЗ. Изузетну сарадњу Центар остварује  са службама у 
оквиру Дома здравља, Центром за социјални рад, васпитно-образовним и другим 
установама у локалној заједници. 
 

 Служба Центра за ментално здавље је за вријеме пандемије давала психолошку 
подршку грађанима обољелим од Covid - 19, отворена је посебна телефонска линија за 
психолошко савјетовалиште 
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 Једна од основних дјелатности  установе је и санитетски превоз до већих 
медицинских центара односно специјализованих здравствених установа (Београд, Бања 
Лука, Тузла, Сарајево...). Санитетски превоз одвија се без проблема, у техничком 
смислу. 
                

             У току 2021. године доктори мртвозорници  установе су обавили 151 преглед 
умрлих лица на терену на подручју општине Фоча. 
            

             У предходној  години  установа је комплетно прешла на нови информациони 
систем ИЗИС, који је знатно унапријеђен са електронским издавањем рецепата и 
упутница, што ће знатно смањити чекање пацијентима, а олакшати рад здравственим 
радницима. У склопу пројекта са Фондом здравственог осигурања Републике Српске 

све службе су добиле потпуно нову рачунарску опрему за рад на ИЗИС систему. 
 

 Дом Здравља пружа доступну, ефикасну, ефективну и квалитетну здравствену 
заштиту свим становницима Општине Фоча и да је тренд напредовања видљив из 
године у годину, па и у 2021. години.  Читав низ малих организационих помака у свим 
дијеловима система који на крају резултирају цјелокупном активношћу.   
 

 Посебно истичемо да су за квалитетан и успјешан рад Дома здравља 

најзаслужнији управо њени запослени који су својим стручним, професионалним и 
људским ангажманом изузетно унаприједили рад Установе. 
 

 

 

 


