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Информациони системи у здравственим установама 
Вендори у установама примарне,  

секундарне и терцијарне здравствене заштите 

Вендори у установама 
примарне здравстве  
заштите 

Вендори у установама 
секундарне и терцијарне 
здравстве заштите 
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Кључни централни информациони системи 

 ИЗИС - електронски упут, заказивање термина, амбулаторне посете (примар) 
 еРецепт – електронско преписивање рецепта 
 еРадиологија – дигитални радиолошки снимци (PACS) и даљинско читање снимака (RIS)- 80% модалитета 
 еЗдравље портал - за приступ електронском здравственом картону грађана (22 установе интегрисано)  
 АДИС  - подношење захтева за одобравање и регистар медицинских средстава  
 АДИС - подношење захтева за одобравање и регистар лекова 
 еИД сервис за аутентикацију 
 Платформа за аналитику и извештавање 
 Регистри  

 Установа здравствене заштите 
 Запослених у здравственој заштити 
 Оболелих од шећерне болести, других хроничних болести, пријаве рођења... 

 Ковид-19  
 Евиденција тестирања за ковид-19 
 Заказивање ПЦР тестирања на ковид-19 на лични захтев 
 Контрола самоизолације за ковид-19 
 Евиденција вакцина и вакцинације за ковид-19 
 Исказивање интересовања за ковид-19 вакцинисање 
 Вибер четбот - до сада размењено више од 7,7 милиона порука са грађанима 
 Анализа података о ширењу корона вируса, самоизолације, вакцине и вакцинације 
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Пројекти у току или у плану 

 Јединствени електронски здравствени картон (у току) 
 еБоловање - електронско регулисање боловања (у току) 
 еПријава смрти - електронска потврда о смрти (у току) 
 Управљање идентитетима у здравству (у плану) 
 Аутоматска провера интеракције лекова (у плану) 
 Пилот мрежне инфраструктуре у три здравствене установе (у плану) 
 Употреба вештачке интелигенције у радиологији (у плану) 
 Централни лабораторијски информациони систем (у плану) 
 Системско решење за телефонске консултације, на примару (у току) 
 Пилот програм за дијабетес, дигитална комуникација изабраног лекара са специјалистима (у току) 
 Пилот програм за гастроентерологију,  дигитална комуникацију специјалиста са хроничним 

пацијентима (у току) 
 Пилот пројекат са мобилним ЕКГ уређајима са аутоматским читањем резултата (у плану) 
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Пример: еРадиологија 
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Radiologija 

MED. APARAT 1 MED. APARAT 2 APARAT n 

Radiloški elektronski karton Radiološki elektronski karton 

WADO 

RIS 

• Radiološki elektronski karton, deo EHR pacijenta.  
• Organizacija specijalističkih centara za mamografiju i 

radiologiju. 
• Radiološki elektronski karton je dostupan preko platforme 

iz bilo kojeg dela Srbije (CLOUD).  
• Automatizacija puteva pacijenta u radiologiji, smanjenje 

mogućnosti greške, smanjenje troškova.  

ZZ 1 ZZ n PORTAL 

Informacija o pacijentima, medicinska 
informacija, teleradiologija, uputi, nalazi 
i preporuke specialista, radiološki 
elektronski karton, komunikacija sa 
lekarima i drugim osiguranicima.  

PACIENTI  LEKARI  ADMINISTRATORI  

PACS Diagnostika  
HL7 BUS 



Пример: еЗдравље портал 
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Пример: еЗдравље портал – дигитални снимци и налази 
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Пример: Аналитика и извештавање - ковид-19 
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Пример: Аналитика и извештавање - ковид-19 вакцинација 
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Изазови 
дигитализације здравства 
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Изазови дигитализације здравства 

- Заједнички циљеви и план развоја дигитализације здравства 
- Координисано руковођење имплементацијом дигитализације здравства  
- Ограничени људски ресурси и институционално руковођење дигитализацијом здравства 
- Приватно и јавно здравство у највећем делу неповезано 
- Шире укључивање у светске токове дигиталног здравства 
- Стандардизација података ради интероперабилности, аналитике, планирања, квалитета 

услуга, ефикасности, капацитета за иновације, истраживања и развоја 

- Јасна дефиниција стандарда података Јединственог електронског здравственог картона 
(Електронског медицинског досијеа) 

- Ауторизован приступ подацима Јединственог електронског здравственог картона 
- Правила приступа здравственим и анонимозованим подацима 
- Варијабилан квалитет података из изворних система 
- Варијабилност ИТ инфраструктуре у локалним установама  

 Стратешка перспектива 

 Тактичка перспектива 



 
 

Приоритети 
дигитализације здравства 
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Приоритети дигитализације здравства 
 - на основу експозеа председника Владе - 

 Јединствени електронски здравствени картон (Електронски медицински досије) 

 Услови за иновације, истраживање и развој 

 Приватност и сигурност података, ауторизован приступ подацима 

 Олакшан приступ здравственим сервисима и олакшан живот грађанима 

 Бољи квалитет здравствених услуга применом технологије 

 Повезивање система - транспарентност, ефикасност, квалитет 



 
 

Координационо тело за дигитализацију здравства 
 

Радна група за Програм у Акциони план 
Радна група за Јединствени електронски здравствени картон 
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Координационо тело за дигитализацију у  
здравственом систему Србије  

Влада Републике Србије основала је Координационо тело за дигитализацију 
у здравственом систему Србије фебруара 2021. 
 
Улога: 
- Kвалитетнија, ефикаснија и повезанија здравствена заштита  
- Учествовање државног и приватног сектора здравства 
- Стварања повољних услова за иновације, истраживање и развој 

Председава: Председник Владе Србије 
 
Чланови:  32 члана – јавни,приватни сектор и невладинe организације 



Јединствени електронски здравствени картон 
Успоставњена је радна група за Јединствени електронски здравствени картон 
 
Омогућавање грађанима Србије и ауторизованим здравственим радницима да имају безбедан 
приступ својим подацима кроз Јединствени електронски здравствени картон. 
 

 Фаза 1:   Јул 2021. године – грађани да имају приступ делу својих података из 
   државних здравствених установа (извештаји, листа преписаних  
   лекова, постете лекарима итд) 

  Дефинисање стандарда података Електронског медицинског досијеа 
  Иницирање промене правне регулативе по потребама 
  Регистрација приватних организација 
 

 Фаза 2:  2021-22 ауторизован приступ здравствених радника подацима  
   Јединственог електронског здравственог карона у државном сектору. 

   Стандардизовани подаци. 
 
Наредне фазе:  По плановима који треба да се успоставе 

 



Програм и Акциони план дигитализације здравства 
Успоставњена је радна група за израду Програма и Акционог плана дигитализације здравства 
 
 

 Програм:   обухватиће временски период од 5 година 
 Акциони план:  обухватиће временски период од 2 године 
 Статус:  Финализирање анализе садашњег стања 
   Идентификација кључних изазова које треба решити 
   Финализирање анализе правног оквира 
 Следећи кораци: Консултативни процес – дефинисање циљева и мера 

   Промена законске регулативе где је потребно 
 Временски оквир: До октобра 2021 

 
 



Концепт заједничких сервиса дигиталног здравства 

Сервиси приступа
и безбедности

Државне
здравствене 

установе

Приватне
здравствене 

установе

Истраживање 
и развој

Кругови 
подршке

Државне
установе

Здравствени
Сервиси

Аналитички 
сервиси

Оперативни 
сервиси

Грађанин

 



Шта очекивати у будућности? 

 Успостављање циљева и планова – ваш глас и приоритети су битни! 
 Успостављање ефективније организације дигитализације здравства 
 Стандардизација података софтверских решења у здравственим установама 
 Приступ све већем броју заједничких сервиса и података 
 Решавање проблема локалне инфраструктуре и ИТ стручњака 
 Шира употреба вештачке интелигенције и водича клиничке праксе 
 Дигитални канали за едукацију и референтне информације 
 Потенцијал за приступ системима за аналитику и извештавање 
 Минимизација непотребног ангажмана пацијента 
 Теле-медицина 
 Електронске консултације (примар-секундар, доктор-пацијент) 
 Елиминација потребе за папирном документацијом 



Хвала!  
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