ИЗВЕШТАJ РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ

На основу решења Министра здравља о образовању Републичке стручне
комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе број 11901-309/2010-02, од 3. септембра 2010. године Агенција пружа стручну, техничку
и организациону подршку за рад Комисије за израду и имплементацију водича
добре клиничке праксе (Комисија).
У периоду од оснивања Комисије до 08. фебруара 2011. године ,одржано је пет
састанака Комисије на којима је:
1. Комисија утврдила основне задатке:
утвдити у којој фази се налази рад претходне комисије
дефинисање чланова радних група Комисије
утврђивање методологије за израду водича добре клиничке
праксе
израда пет нових водича и ревизија десет старих водича
2. Усвојен Пословник о раду Комисије.
3. Утврђене теме за израду интегрисаних националних водича у 2011.
години: Исхемијска болест срца, Исхемијски мождани удар, Карцином
плућа, Депресија, Дијабетес и Хипертензија.
4. Утврђене теме за израду водича у 2012. години: Рак дојке, Срчана
слабост, Рак колона и ректума, Венски тромбоемболизам, Рак грлића
материце,Изненадна срчана смрт и Хронична бубрежна инсуфицијенција
5. Одлучено да се за водиче који су већ незванично израђени уради
рецензија како би постали национални водичи.
6. Републичка стручна комисија је формирала стручну комисију у саставу:
Проф. др Даница Матић, Проф. др Милица Простран и Проф. др
Светозар Дамјановић, која је урадила рецензију Водича за дијагностику и
лечење липидских поремећаја.
7. На петом сасатанку усвојена је рецензија Водича за дијагностику и
лечење липидских поремећаја је од стране чланова Комисије.
8. Одлучено је да ће званичан назив водича који буду израђени од стране
Комисије бити: Интегрални национални водич.
9. Формиране су радне групе за израду шест Интегралних националних
водича : Исхемијска болест срца, Исхемијски мождани удар, Карцином
плућа, Депресија, Хипертензија, Diabetes mellitus.
10. Упућен је писмени захтев руководиоцу радне групе за Дијагностиковање
и лечење липидских поремећаја, Проф. др Мирослави Замаклар да је
потребно урадити адаптацију водича ради његовог објављивања у
часопису Српски архив.

11. Одлучено је је да израђени водичи буду објављени : на интернет
презентацији Агенције , у часопису Српски архив, по потреби у другим
стручним часописима.
12. Планирани рок за израду Интегралних Националних водича добре
клиничке праксе, укључујући и јавно представљање је до краја новембра
2011. године.
13. Одлучено је да предавања која ће бити одржана приликом презентације
водича буду увршћена у оквиру континуиране медицинске едукације.
14. Планира се фармакоекономска анализа израђених водича с тим да
резултати анализа могу, али не морају бити прихваћени од стране радних
група , које раде на изради водича.
15. Одлучено је да ће за обављање фармакоекономске анализе бити
оформљени тимови.
16. На већ израђеном водичу: “Дијагностика и лечење липидских
поремећаја “ биће примењена фармакоекономска анализа и употреба
софтвера (чија се израда планира), што ће послужити као основа
приликом израде наредних водича.
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