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ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАJ РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ 

ЗA ПЕРИОД ОД 11. АВГУСТА ДО 11. НОВЕМБРА 2011. ГОДИНЕ 

 

 

На основу решења Министра здравља о образовању Републичке стручне комисије 

за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе број 119-01-309/2010-

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 11. августа  до 11. новембра   2011. године Комисија је одржала 

два састанка: десети састанак 06.септембра 2011. године и једанаести 

састанак 03.октобра 2011. године;  

 

  Рецензије свих водича оцењене су позитивно; 

  

 Комисија је једногласно прихватила предлог руководиоца Радне групе за 

Diabetes mellitus  Проф. др Небојше Лалића, да се водич уврсти за 2012. год.  

пошто је потребно да се усклади са новим међународним препорукама; 

 

 Свих осам Националних водича добре клиничке праксе усвојено је од стране 

Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича добре 

клиничке праксе на једанаестом састанку РСК, који је одржан 3. октобра 

2011.год.; 

 

  Повез водича који ће се штампати биће- биндер повез (лепљење), пошто ће на тај    

начин водичи више подсећати на књигу и биће дуготрајнији; 

 

 Комисија је једногласно прихватила предлог др Снежане Манић да уредник 

свих водича буде председник Комисије Проф. др Горан Милашиновић; 

 

 На    интернет презентацији АЗУС-а и биће постављене слајд презентације водича, 

након завршетка представљања свих водича; 

 

 Комисија је одлучила да реч „ИНТЕГРИСАНИ “ избаци из назива водича. 

Назив сваког водича на насловној страни водича ће гласити : Национални водич      

добре клиничке праксе и биће наведена тема водича како је већ било договорено. 

       У поднаслову водича ће стајати Национални водич добре клиничке праксе за 

дијагностиковање и лечење (биће  наведено име оболења); 
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 Одлучено је да Проф. др Горан Милашиновић као уредник водича напише  текст 

који ће стајати у уводном делу сваког водича,  где ће између осталог бити 

наведено да су водичи намењени докторима медицине из сва три нивоа здравствене 

заштите; 

 

 Слање  водича уредништву Српског архива ће почети након што се заврши јавно 

представљање водича; 

 

 Сваки водич ће након припреме текста за штампу бити послат електронским путем   

руководиоцима радних група на одобрење; 

        

 Др Оливера Јовановић, тим лидер за клиничке путеве, представила је 

Комисији урађене клиничке путеве, са идејом да се у будућности водичи 

добре клиничке праксе повежу са развојем и имплементацијом клиничких 

путева; 

 

 Комисија сматра да треба да постоји једно генерално обавештење за јавност 

да су водичи направљени и које јавности треба да саопшти Министар 

здравља. Стога је потребно послати допис Министру здравља у коме ће се  

навести  да је посао око израде водича завршен и како је замишљено да се 

обави  јавна промоција водича. У допису је такође потребно навести  да 

Комисија сматра да би јавно представљање водича јавности од стране 

Министарства здравља користило даљој имплементацији водича. 

    У зависности од одговора Министарства здравља предузеће се    одговарајући 

кораци. 

Коначан закључак Комисије је да се након усвајања водича упути писмо    

Министарству здравља да су водичи завршени и да се тражи одобрење за све,  

од  техничког изгледа водича  до јавних  наступа. Припремљена је сва 

потребна документација која је заједно са радним верзијама  водича  послата 

у  Министарство здравља Републике Србије на одобрење; 

 

         Током октобра и новембра месеца  2011.год. у четири регионална центра у 

Србији ( Ниш, Крагујевац, Нови Сад и Београд ) одржана  је серија од 

дванаест једнодневних едукација за Националне водиче добре клиничке 

праксе, на којима су позивани лекари из сва три нивоа здравствене заштите  

из плана мреже  здравствених установа у Србије; 

  

Дана 12 и 19  октобра и 10. новембра 2011. год. одржане су едукације у 

Нишу, где позвано је укупно 480 доктора медицине из 67 здравствених 

установа, а одазвало се укупно 237 доктора медицине; 

 

Дана 13 и 20  октобра и 11. новембра 2011.год одржане се едукације у 

Крагујевцу, где је позвано укупно 480 доктора медицине из 67 здравствених 

установа, а одазвало се 239 доктора медицине; 
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Дана 14 и 21 октобра и 4. новембра 2011.год. одржане су едукације у Новом 

Саду, где је позвано 480 доктора медицине из 63 здравствене установе а 

одазвало се 185 доктора медицине; 

 

Дана 26,27 и 28 октобра одржане су едукације у Београду, где је укупно 

позвано 420 доктора медицине из 84 здраствене установе, а одазвало се 220 

доктора медицине; 

 

На одржаним едукацијама водиче добре клиничке праксе  представили су 

чланови радних група који су радили на изради водича. Представљени су 

следећи водичи: 

  

1. Водич за дијагностиковање и лечење поремећаја рада штитасте жлезде,  

2.Водич за дијагностиковање и лечење исхемијске болести срца, 

3.Водич за дијагностиковање и лечење липидских поремећеја, 

4. Водич за дијагностиковање и лечење карцинома плућа,  

5. Водич за дијагностиковање и лечење ингвиналних кила одраслих,  

6. Водич за дијагностиковање и лечење депресије,  

7. Водич за дијагностиковање и лечење исхемијског можданог удара   

8. Водич за дијагностиковање и лечење артеријске хипертензије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   У Београду      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈ Е 

   21.12.2011. године      Проф. др Горан Милашиновић 


