ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАJ РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ
ПРАКСЕ ЗA ПЕРИОД ОД 11. МАЈА ДО 11. АВГУСТА 2011. ГОДИНЕ
На основу решења Министра здравља о образовању Републичке стручне
комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе број 119-01309/2010-02, 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 11. маја до 11. августа 2011. године Комисија је одржала два
састанка: осми састанак 7. јуна 2011. године и девети састанак 12. јула 2011.
године.

•

Дана 5. јула 2011. године одржан је састанак са руководиоцима радних група,
председником Комисије Проф. др Гораном Милашиновићем и директорком
АЗУС-а др Снежаном Манић у просторијама АЗУС-а на којем је :

•

•

Руководиоцима радних група представљен план за презентацију
водича у октобру 2011. године. Сви руководиоци радних група
су прихватили предложени план за презентацију водича.

•

Одлучено да ће се презентација водича одвијати у четири
регионална центра у Србији: Београд, Ниш, Нови Сад и
Крагујевац.

•

На иницијативу др Манић, да се уз водиче формирају клинички
стандарди, усвојен је предлог да се пилот пројекат праћења
клиничких стандарда испроба на Водичу за третман препонских
кила одраслих.

•

Др Манић је такође потврдила да ће се на годишњем нивоу
радити update водича који ће бити постављени на интернет
презентацији Агенције. На тај начин ће се сходно новим
сазнањима из области медицине којима се водичи баве, уносити
потребне измене.

Послато је обавештење електронским путем здравственим установама у Србији
о постављању радне верзије водича на сајт АЗУС-а, како би се обавила јавна
расправа.
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•
•
•

Током септембра месеца 2011. године се планира штампање средње верзије
водича од педесет страна.
Обезбеђен је дизајн за штампану и итернет верзију водича.
Одређенo је како ће изгледати насловна страна водича. Она ће садржати
следеће:
1. Назив водича који ће гласити : Интегрисани национални водич добре
клиничке праксе са називом теме водича.
2. Податке када је водич израђен (водичи ће бити нумерисани редним
бројевима, поред којих ће бити наведена година када је водич израђен).
3. На насловној страни ће писати да је водич израдила Републичка
стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке
праксе.

•

Унутар водича ће бити наведени чланови радне групе који су учествовали у
изради водича, као и имена рецензената.

•

Избор боја за насловну страну водича је одређен на основу званично утврђеног
стандарда боја које представљају АЗУС.

•

Комисија је именовала по три рецензента за сваки водич. Два рецензента су
предложена од стране руководиоца сваке радне групе, а један рецензент је члан
Комисије одређен од стране Комисије. Рецензија водича ће се обавити у периоду
од 15. јула до 01. септембра 2011. године.

•

Све радне групе су доставиле Агенцији водиче у електронској форми. Водичи
су постављени на сајт АЗУС-а како би се одвијала јавна расправа. Јавна расправа
ће трајати месец дана од дана постављања водича на сајт Агенције, у периоду од
15. јуна до 1. септембра. Водичи су такође послати електронским путем
рецезентима које је именовала Комисија. Рецензија водича ће се обавити у
периоду од 15. јула. до 1. септембра. Очекује се да Радна група за Diabetes
mellitus достави водич.

•

Комисија је констатовала да је у 2012. години потребно израдити водиче из
области хирургије. Поводом тога Комисија је позвала Проф. др Живана
Максимовића да присуствује осмом састанку Комисије.

•

Проф. др Живан Максимовић је након обављених консултација са својим
научним базама, на деветом састанку Комисије изложио предлоге за теме водича
из хирушких дисциплина. О избору тема водича ће се одлучити на састанку
Комисије након завршетка израде водича за 2011. годину.
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•

Комисија је прихватила да се водич о акутним и хроничним венским
обољењима (венски тромбоемболизам), на чијој изради је радио Проф. др Живан
Максимовић уврсти међу водиче за 2012. годину, с тим да је потребно да водич
буде усклађен са методологијом израде водича коју је Комисија усвојила.

•

Направљен је template који ће бити униформан за сва предавања приликом
презентације водича. Предвиђено је да презентација једног водича траје 120 мин.

У Београду
06.09.2011. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др Горан Милашиновић
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