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ДЗ Суботица
ДЗ Ада
ДЗ Нови Сад
ДЗ Палилула
ДЗ Стари Град
ДЗ Шабац
ДЗ Чачак
ДЗ Кнић
ДЗ Јагодина
ДЗ Краљево
ДЗ Зајечар
ДЗ Ужице
ДЗ Ниш
ДЗ Дољевац
ДЗ Тутин

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ДЗ Чачак

 Упознавање са циљевима пројекта и активностима

 Састанцима је присуствовало 116 запослених у домовима здравља
(директори, заменици , начелници служби, лекари, главне сестре, ИТ
сектор, остали)

ВАЖЕЋА КАПИТАЦИОНА ФОРМУЛА

− Омогућено поређење рада
изабраних лекара
− Постоји механизам
награђивања

− Недостатак правичности
у награђивању
− Мали варијабилни део
− Не стимулише
превентиву

− Недовољна
специфичност формуле у
односу на делатност

РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗАБРАНЕ ЛЕКАРЕ
 Стоматологија; 27.03.2018.

 Општа медицина; 21.05. 2018.
 Гинекологија; 28.05.2018.
 Педијатрија; 30.05.2018.

Укупно 89 учесника, изабраних лекара пилот ДЗ и представника
РСК, ЛКС, СКС, РФЗО, ИЗЈЗ „Батут“ и ДПРЗС.

УСАГЛАШАВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА
КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ

ЗАКЉУЧЦИ РАДИОНИЦА
Повећање варијабилног дела

Посебна капитациона формула за сваку
специјалност

Измена параметара који улазе у капитациону
формулу, као и корективних фактора
Измена репера за поређење

Измена Правилника о номенклатури
здравствених услуга на примарном нивоу
здравствене заштите

ПРЕДЛОГ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ ЗА
ОПШТУ МЕДИЦИНУ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ФОРМУЛЕ ЗА
ЛЕКАРЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
 Превентивне услуге и скрининг програми
 Праћење пацијената са хроничним
болестима

 Увођење нових показатеља квалитета,
посебно за:
 Дијабетес мелитус тип 2
 Хипертензију
 Стања после инфаркта миокарда

ПРЕДЛОГ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ ЗА
ПЕДИЈАТРИЈУ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ФОРМУЛЕ ЗА
ПЕДИЈАТРЕ
 Превентивни прегледи

 Измена корективних фактора
 Имунизација

 Увођење нових оказатеља квалитета за:
 Превенцију гојазности
 Превенцију обољења кичме
 Имунизацију

ПРЕДЛОГ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ ЗА
ГИНЕКОЛОГИЈУ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ФОРМУЛЕ ЗА
ГИНЕКОЛОГЕ
 Дијагностичко-терапијске процедуре

Списак услуга које се рачунају за ДТП у капитационој формули свим пацијентима

Шифра

Шифра
атрибута
уз услуге

Назив здравствених услуга

Дијагностички тест за испитивање обољења репродуктивних органа
1300094 жене
1300086 Електрофизиолошко снимање у гинекологији и акушерству
1300052 Психофизичка припрема труднице за порођај
1300151 Превентивни преглед у вези са планирањем породице

/
/
/
63
64
65

1300029 Скрининг/ рано откривање рака грлића материце
66
Инцизија, дренажа, испирање, аспирација течних продуката упалних
процеса репродуктивних органа жене
Ексцизија, одстрањивање ткива, деструкција, чишћење ране,
1300110
каутеризација промена које се односе на репродуктивне органе жене
2200079 Ултразвучни преглед регија – сива скала
1300102

2200103 Ултразвучни преглед органа – сива скала

Назив атрибута

Пласирање интраутериног уређаја
Екстракција интраутериног уређаја
Прво читање цитолошких препарата
Друго читање цитолошких препарата са
крајњом оценом (супервизија прочитаног

/
/
14
15
17

Гинеколошко-акушерски УЗ преглед
Гинеколошко-акушерски УЗ преглед
УЗ преглед дојке

КАРАКТЕРИСТИКЕ КАПИТАЦИОНЕ
ФОРМУЛЕ ЗА СТОМАТОЛОГЕ
 Дефинисање посебне формуле за
дечије стоматологе и стоматологе
који раде са одраслом популацијом
За дечију и превентивну стоматологију:
 Регистрација 20%
 Ефикасност 20%
 Превентива 40%
 Квалитет 20%
За општу стоматологију :
 Регистрација 30%
 Ефикасност 25%
 Превентива 25%
 Квалитет 20%

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 Предлог измена и допуна – Правилника о показатељима
квалитета здравствене заштите
NAZIV INDIKATORA

OPIS POKAZATELJA

Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15)
kod kojih je određena vrednost ukupnog holesterola i
frakcija holesterola u prethodnih 12 meseci

Izračunava se kao broj registrovanih korisnika od povišenog
krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je u prethodnoj godini
određena vrednost ukupnog holesterola i frakcija holesterola
podeljen sa ukupnim brojem registrovanih korisnika obolelih
od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) i pomnožen sa 100

Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15)
kod kojih je urađen EKG u prethodnih 12 meseci

Izračunava se kao broj registrovanih korisnika od povišenog
krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je u prethodnoj godini
urađen EKG podeljen sa ukupnim brojem registrovanih
korisnika obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) i
pomnožen sa 100

Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih
je urađen godišnji pregled stopala

Izračunava se kao broj registrovanih korisnika obolelih od
šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je u prethodnoj godini
urađen pregled stopala, podeljen sa ukupnim brojem
registrovanih korisnika obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) i
pomnožen sa 100

Нови Шифарник атрибута РФЗО – 1.6.2018.
Иако су поља за унос
атрибута у
електронску
фактуру
«необавезна»,
изузетно је важно да
пилот домови
здравља адекватно
попуне сваки од
атрибута који је
релевантан за датог
пацијента.

р.б.

Показатељ квалитета

Дијабетес мелитус
12 Проценат оболелих од
шећерне болести (Е10-Е11)
којима је урађен преглед
стопала у последњих 12
месеци
Хипертензија
14
Проценат оболелих од
хипертензије (I10-I15) којима
је одређен укупан холестерол
у крви у последњих 12
месеци

Потребно је шифрирати
Услуга
1200039 - Први преглед одраслих
ради лечења
1200047 - Поновни преглед
одраслих ради лечења

1200039 - Први преглед одраслих
ради лечења
1200047 - Поновни преглед
одраслих ради лечења
1000017 - Кратка посета лекару

16

Проценат оболелих од
хипертензије (I10-I15) којима
је урађено електрофизиолошко снимање везано
за кардио васкуларни систем
(ЕКГ) у последњих 12 месеци

1200039 - Први преглед одраслих
ради лечења
1200047 - Поновни преглед
одраслих ради лечења

Атрибут
41 – Преглед стопала
(превенција дијабетесног
стопала)
41 – Преглед стопала
(превенција дијабетесног
стопала)
47 – Анализа
лабораторијских налаза
укупног холестерола
47 – Анализа
лабораторијских налаза
укупног холестерола
47 – Анализа
лабораторијских налаза
укупног холестерола
30 – ЕКГ
30 – ЕКГ

Primer - izabrani lekar opšte medicine
NAZIV USLUGA
Kratka poseta izabranom lekaru

Sprovođenje imunizacije, odnosno vakcinacije
Uzimanje materijala za analizu i testiranje

ATRIBUTI
Usluge
01 - pružena
02 Sve
28 - hitna
bez
usluga osobi
usluga
05 usluge
medicinska
atributa
sa
pružena predavanje
usluga
invaliditetom na terenu
4

Zdravstvena nega bolesnika u stanu/kući

Elektrofiziološko snimanje vezano za kardiovaskularni sistem
Incizija/ drenaža/ ispiranje/ odstranjivanje tečnih produkata
upalnih procesa
Ekscizija/ odstranjivanje tkiva/ destrukcija/ čišćenje rane/
kauterizacija
Zavoji/ kompresivni zavoj/ kompresija/ tamponada
Grupni zdravstveno-vaspitni rad

Individualni zdravstveno - vaspitni rad

Skrining/ rano otkrivanje raka debelog creva
Preventivni pregled odraslih

Prvi pregled odraslih radi lečenja

Ponovni pregled odraslih radi lečenja
Posebni pregled odraslih radi dopunske dijagnostike i daljeg
lečenja
Glukoza u kapilarnoj krvi - POCT metodom

Hemoglobin (krv) (FOBT) u fecesu - imunohemijski
UKUPNO usluga

2

65
8

8

2

2

72

3

3

2

2

2

89

97

6

297

369

15

1810

1833

14

1609

1636

1

4

5

1

2

83

72

8

2

13

27

235

8

8

Medikacija/lokalna injekcija/ infiltracija/ aplikacija leka

231

1

40

88
5

48
3

415

30

52

4766

96
7

49
3

419

30

53

4919

3,1% услуга са атрибутима

Важна документа за ПИЛОТ ФАЗУ пројекта:
 Упутство за фактурисање према додатним
обележјима (РФЗО)
 Проширени шифарник атрибута (РФЗО)
 Препоруке за правилно
извештавње/фактурисање услуга и атрибута на
примарном нивоу здравствене заштите (ДПРЗС)
!!! Доступни на порталу РФЗО-а КАПИТАЦИЈА

НАРЕДНИ КОРАЦИ до 01.01.2019.


Анализа фактура – анализа показатеља



Симулација резултата капитационе формуле



АТРИБУТИ



Усклађивање пратећих аката РФЗО и Института
за јавно здравље Србије (шифарник услуга, цене,
Правилник о обиму и садржају, Методолошко
упутство за израду плана рада ...)



Доношење новог Правилника о номенклатури
услуга на примарном нивоу здравствене
заштите
УСЛУГЕ

Други пројекат развоја здравства Србије
Компонента 1 – Унапређење финансирања здравства

kapitacija.pilot@rfzo.rs

