ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТОГ САСТАНКА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
1. Девети састанак Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича
добре клиничке праксе (Комисија) одржан је дана 12. јула 2011. године са
почетком у 13:00 часова и завршен је у 14:00 часова истог дана.
2. Састанак Комисије је одржан у просторијама Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије (АЗУС), у улици Др Суботића бр. 5 у Београду.
3. Списак присутних чланова Kомисије, као и других лица која су учествовала у раду
састанка:
1) председник: Проф. др Горан Милашиновић,
2) секретар: Проф. др Надежда Човичковић- Штернић,
3) члан: Проф. др Весна Бјеговић-Микановић,
4) члан: Прим. мр сци. мед. др Драгана Налић,
5) члан: Доц. др Арсен Ристић,
6) члан: Доц. др Горан Станковић,
7) члан: Проф. др Стево Пљеша,
8) руководилац РГ за исхемијску болест срца: Проф. др Миодраг Остојић,
9) руководилац РГ за поремећај рада штитасте жлезде: Проф.др БожоТрбојевић,
10) секретар РГ за поремећај рада штитасте жлезде: Проф. др Милош Жарковић,
11) руководилац РГ за третман препонских кила одраслих: др Бојан Радовановић,
12) члан РГ за третман препонских кила одраслих: Проф.др Маринко Жувела,
13) секретар РГ за хипертензију: Проф. др Бранислава Ивановић,
14) руководилац РГ за дијагностику и лечење липидских поремећаја:
Проф.др Мирослава Замаклар,
15) члан РГ за депресију: Асс. др Милица Пејовић-Милованчевић,
16) шеф катедре за хирургију Медицинског факултета у Београду:
Проф. др Живан Максимовић,
17) представник Пројекта Министарства здравља (ДИЛС и СХII):
др Драгана Атанасијевић,
18) директор Агенције: др Снежана Манић,
19) др Татјана Никачевић , технички секретар Републичке стручне комисије
за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе , Агенција
4. Кратак садржај дискусије по свим питањима о којима јe расправљано на
састанку:
Председник Комисије Проф. др Горан Милашиновић поздравио је присутне
чланове Комисије и започео састанак прочитавши Дневни ред. Присутни чланови
Комисије нису имали примедбе на Записник са осмог састанка и једногласно су га
усвојили.
Проф. др Надежда Човичковић Штернић, руководилац Радне групе за исхемијски
мождани удар је потврдила да ће водич бити достављен Агенцији 20. јула
2011.год.
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Асс. др Милица Пејовић-Милованчевић је као члан Радне групе за депресију
известила Комисију да ће водич бити достављен Агенцији у предвиђеном року, тј
до 15. јула 2011. год. Завршене су све верзије водича.
Асс.др Пејовић-Милованчевић је потврдила Комисији да предложени датуми за
презентацију водича за депресију у октобру одговарају Проф. др Душици ЛечићТошевски.
Асс др. Пејовић-Милованчевић је изнела констатацију да постоји проблем да се
наведу све референце и да се то уклопи у 50 страна водича (средња верзија
предвиђена за штампу).
Асс др. Пејовић-Милованчевић је рекла да постоје четири нове области које су
унете у водич за Депресију, како би био унапређен у односу на стари водич и да се
тиме увећао број страна.
Председник Комисије Проф. др Горан Милашиновић је предложио да се у водичу
наведу најважније референце и да се стави нека назнака да се остале референце
налазе у водичу који ће бити постављен на сајту АЗУС-а.
Проф. др Горан Милашиновић је инсистирао да верзија водича за штампу буде
стриктно на 50 страна, од корица до корица.
Проф. др Миодраг Остојић, руководилац Радне групе за исхемијску болест срца
је известио Комисију да је водич послат електронском поштом. Поменути водич
има већи број страна од оног што је предвиђено за штампу, тако да ће водич са
редукованим бројем страна бити послат најкасније до 20. јула 2011. год.
Проф. др Драгана Јовановић, руководилац Радне групе за карцином плућа је због
спречености да присуствује састанку Комисије, контактирала Агенцију телефоном
и рекла је да ће водич бити достављен Агенцији до 18. јула 2011. год.
Председник Комисије Проф. Горан др Милашиновић је рекао да је неопходно
контактирати руководиоца Радне групе за diabetes mellitus Проф. др Небојшу
Лалића како би се добили подаци у вези водича.
Проф. др Бранислава Ивановић, секретар Радне групе за Хипертензију је
известила Комисију да је Водич за Хипертензију (шира верзија) предат Агенцији а
да ће верзија за штампу од 50 страна, бити завршена и предата до 20. јула 2011.
год.
Проф. др Божо Трбојевић је као руководилац Радне групе за поремећај рада
штитасте жлезде известио Комисију да ће водич бити предат Агенцији у
договореном року тј. до 15. јула 2011. год.
Руководилац Радне групе за третман препонске киле одраслих др. Бојан
Радовановић је известио Комисију да је водич завршен. Др Радовановић је
поставио питање који фонт је предвиђен за џепну верзију водича.
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Проф. др Милош Жарковић је изнео мишљење да предложени формат џепног
водича није много користан лекарима, пошто није погодан за држање у џепу а није
могуће ни ставити га у регистратор, па би по његовом мишљењу можда требало
размотрити неки други формат џепног водича.
Председник Комисије Проф. др Милашиновић је рекао да по његовом мишљењу
мора да постоји pocket верзија, која је предвиђена да се носи у џепу.
Проф. др Миодраг Остојић је констатовао да понуђени формат водича није pocket
верзија, већ да је лифлет чија би функција била да некога заинтересује да погледа и
верзију водича од 50 страна.
Др Драгана Атанасијевић је рекла, да је предвиђено, да сваки џепни водич иде у
тиражу од 10.000 комада. Формат џепне верзије водича је као такав постојао
приликом претходне израде водича и прихваћено је да тако изгледа и овог пута.
Та верзија водича би требало да садржи основне поруке за лекаре.
Проф. др Горан Милашиновић је такође изнео мишљење да се понуђени формат не
може сматрати pocket верзијом већ је то лифлет.
Мишљење Професора Милашиновића је да треба да постоји једна озбиљна,
штампана верзија која ће бити тврдо укоричена и верзија која ће ићи на интернет.
Може се видети да ли ће ићи нека ревизија или неко касније издање када је у
питању џепна верзија.
Председник је предложио да се дискусија о џепном водичу остави за касније,
пошто сада нема времена да се то реализије.
Проф. др Мирослава Замаклар је као руководилац Радне групе за дијагностику и
лечење липидских поремећаја потврдила да јој одговарају датуми за
презентацију водича и да су направљена предавања по групама и одређени су
предавачи.
Професорка Замаклар је питала да ли ће Агенција обавестити предаваче о њиховом
учешћу у презентацији водича.
Председник Комисије Проф. др Горан Милашиновић је рекао да руководилац
сваке радне групе треба да одреди ко ће бити предавачи на презентацији водича, а
Агенција ће потом изабраним предавачима послати обавештење о њиховом
ангажману.
Проф. др Живан Максимовић је известио Комисију да је обавио консултације са
својим научним базама и добио је следеће предлоге водича:
1. Акутна и хронична венска обољења (председавајући: Проф. др Ж. Максимовић).
2. Анеуризматска болест грудне и трбушне аорте (Проф. др Л. Давидовић, КЦС).
3. Обољења каротидних артерија (Проф. др ДЈ. Радак, ИКВБ Дедиње).
4. Развојни поремећај кука (Проф. др З. Вукашиновић, Орт. кл. Бањица).
5. Деформитети кичменог стуба (Асист др В. Лалошевић, Бањица).
6. Дегенеративна обољења великих зглобова (Доц. др З. Башчаревић).
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Постоје усмена саопштења да постоји интересовање колега са онкологије за теме:
тумори дојке и меланоми, као и колега са урологије за тему: карцином простате.
Званично нису добијени предлози, али би сви требало да се изјасне до 15. јула
2011. год.
Проф. др Живан Максимовић је рекао да већ има израђен водич о акутним и
хроничним венским обољењима, али пошто је констатовано да је план за ову
годину завршен водич ће бити увршћен за наредну годину, с тим што је потребно
извршити неке корекције како би водич био у складу са упутством за израду
водича, који је усвојила Комисија.
Председник Комисије Проф. др Милашиновић је рекао да избор тема за ову годину
направљен према стопи морталитета и морбидитета болести у Србији а подаци су
добијени од Института за јавно здравље Батут.Тај принцип за одабир тема ће се
користити и наредне године.
Комисија ће направити избор чим се заврши прва група водича, а то ће бити на
јесен и тада ће се одлучити које ће се од предложених тема за израду водича
усвојити. Оне које не буду изабране за следећу годину ући у избор за трећу,
четврту годину...
Председник Комисије Професор Милашиновић је питао Доц. др Арсена Ристића
који су рокови за објављивање водича у часопису Српски архив.
Доцент Ристић је рекао, да када Комисија одлучи да се крене са објављивањем то
ће бити реализовано.
Верзија водича која ће бити објављена у часопису Српски архив ће се слати
уредништву тог часописа, а све информације у вези тога могу се видети на сајту
Српског архива.
Председник Комисије Проф. др Милашиновић је рекао да сви руководиоци радних
група треба да доставе списак предавача за презентацију водича у октобру до краја
јула месеца.
Проф. др Надежда Човичковић- Штернић је поставила питање да ли ће template
бити униформисан за сва предавања.
Директорка Агенције др Снежана Манић је потврдила да ће template бити
униформисан за сва предавања, као и да ће бити направљен и прослеђен свим
руководиоцима радних група најкасније до 15. августа.
5. Закључци састанка:
•

Уколико нема простора да се наведу све референце у водичу од 50 страна
(који је предвиђен за штампу) могу се навести најбитније, док се остале
референце могу навести у водичу који ће бити постављен на сајту АЗУСа. Потребно је ставити неку назнаку у верзији водичa за штампу да се
остале референце налазе у водичу који је постављен на сајту АЗУС-а.
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•

Сви руководиоци Радних група треба да доставе списак предавача за
презентацију водича до краја јула.

•

Дискусија о томе како ће изгледати џепна верзији водича се оставља за
касније.

•

Шеф катедре за хирургију Проф . др Живан Максимовић је известио
Комисију о предлогу тема за израду водича из хирушких дисциплина за
2012. год. Одлуку о избору тема донеће Комисија након завршетка
израде водича за ову годину.

•

Објављивање водича у часопису Српски архив ће почети када Комисија
то одлучи. Водичи ће се слати уредништву Српског архива, а све
информације у вези тога се могу пронаћи на сајту Српског архива.

•

Десети састанак Комисије одржаће се 06.септембра 2011. године у 13
часова, у просторијама АЗУС-а;
•
За Дневни ред десетог састанка Комисије, председник Комисије је
предложио:
1. Усвајање записника са Деветог састанка;
2. Извештаји о рецензији водича;
3. Формално усвајање водича од стране Комисије;
4. Одлучивање о врсти повеза водича;
5. Одређивање главног уредника водичa;
6. Џепно издање водича;
7. Тромесечни извештај о раду Комисије;
8. Разно.

Записник сачинила:
др Татјана Никачевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Горан Милашиновић
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