ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТОГ САСТАНКА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
1. Дванаести састанак Републичке стручне комисије за израду и имплементацију
водича добре клиничке праксе (Комисија) одржан је дана 21. децембра 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. др Мирјана Велимировић,
5) руководилац РГ за третман препонских кила одраслих: др Бојан Радовановић,
6) руководилац РГ за депресију: Проф. др Душица Лечић Тошевски,
7) руководилац РГ за исхемијску болест срца: Проф. др Миодраг Остојић,
8) секретар РГ за поремећај рада штитасте жлезде: Проф. др Милош Жарковић,
9) члан РГ за артеријску хипертензију: Др. сци мед Радосав Видаковић,
10) представник Пројекта Министарства здравља (ДИЛС и СХII):
др Драгана Атанасијевић,
11) директор Агенције: др Снежана Манић,
12) 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:
Дневни ред:
1. Усвајање записника са једанаестог састанка Комисије
2. Разно.
Председник Комисије проф. др Горан Милашиновић поздравио је присутне
чланове Комисије и започео састанак прочитавши Дневни ред. Присутни чланови
Комисије нису имали примедбе на Записникa са једанаестог састанка и
једногласно су га усвојили. Након тога професор Милашиновић је отворио
дискусију у вези са другом тачком дневног реда.

-

Под тачком разно издвојено је неколико различитих тема:
Питање исплате хонорара за предаваче који су спроводили едукације у оквиру
процеса имплементације водича добре клиничке праксе а које су обављене у
оквиру 12 радионица током октобра и новембра месеца 2011. године.
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-

Проф. др Надежда Човичковић Штернић је поставила питање у вези исплате
хонорара предавача, на шта је представник пројекта Министарства здравља др
Драгана Атанасијевић одговорила да се плаћање хонорара као и штампање водича
налазе у процедури Министарства здравља. На предлог да се презентације водича
које су коришћене током едукација поставе на сајт пројекта/Агенције, чланови
Комисије нису позитивно одговорили сматрајући да су електронске верзије водича
које су постављене на сајтове Министарства здравља и Агенције сасвим довољне и
које такође могу бити постављане на сајтовима удружења чиме се водичи сада
могу користити масовно у сврхе едукације струке.

-

Штампане верзије водича добре клиничке праксе: председник Комисије проф. др
Горан Милашиновић обавестио је присутне да је Министар здравља саставио
уводну реч која ће се налазити у свим водичима добре клиничке праксе који су
израђени током ове године. Тај текст са уводном речи Министра здравља
прослеђен је електронским путем свим члановима Комисије на увид.

-

Јавна промоција нових водича: директор Агенције, др Снежана Манић је
обавестила је скуп да је заказана конференција за новинаре 28. децембра 2011. год
у Медија центру на којој ће јавност бити упозната са новим водичима. На
конференцији за штампу ће присуствовати: Министар здравља проф. др Зоран
Станковић, Председник Комисије проф. др Горан Милашиновић и директор
АЗУС-а др Снежана Манић. Поред ове промоције поновљен је захтев према
пројекту да се обезбеди гостовање представника радних група у свим врстама
медија у тематски одређеним емисијама на телевизији.

-

У том смислу др Манић је подсетила и да, с обзиром да су водичи усвојени од
стране Министарства као национални водичи, сада могу и да се представљају и
објављују радови из њих и у стручним часописима, чиме је подстакнуто питање
објављивања и у Српском архиву о чему поново треба разговарати са др Арсеном
Ристићем.

-

Др Драгана Атанасијевић се обратила присутнима молбом за сагласност да се осам
водича, чије теме су утврђене у току претходне а предвиђени су за израду у
следећој години, представе Управном одбору пројекта како би се добило одобрење
на план набавки пројекта за 2012. годину. Поред сагласности која је дата на већ
поменутих осам водича назначено је да ће се у најскорије време, према
критеријумима који су и до сада коришћени, одабрати још два водича
највероватније из хируршких грана медицине чија би се израда и имплементација
подржали средствима пројекта. Др Атанасијевић је подсетила да већ постоји
одобрење од стране Светске банке за израду и имплеменетацију 10 водича из
средстава пројекта ДИЛС а да је сада потребно добити и сагласност Управног
одбора односно Министарства здравља за шта је потребно убрзати одлуку о
темама ова два додатна водича.
Тим поводом председник Комисије је предложио да се на следећи састанак позове
професор Максимовић, шеф катедре за хирургију, како би се одабрале преостале
две теме.

-
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5. Закључци састанка:
1. Заказана је конференција за новинаре 28. децембра 2011. год у Медија центру на
којој ће јавност бити упозната са 8 новоизрађених водича добре клиничке праксе и
на којој ће учествовати Министар здравља. Такође се планира гостовање
представника радних група у свим врстама медија у тематски одређеним
емисијама које би се емитовале у термину од 20 часова.
2.На следећем састанку Комисије који би требало да се одржи у јануару месецу ће
се одлучити које ће две теме из хирушких дисциплина бити одређене за израду
водича. На том састанку би требало да присуствује шеф катедре за хирургију
Професор Максимовић.
3. С обзиром да су водичи одобрени и усвојени могу се представљати као
Национални водичи и објављивати у стручним часописима. Водичи ће бити
постављени на сајту Министарства здравља и АЗУС-а.Такође водичи могу бити
постављани на сајтовима удружења.
За Дневни ред тринаестог састанка Комисије, председник Комисије је
предложио:

1)
2)
3)
4)

Усвајање записника са Дванаестог састанка Комисије;
Именовање чланова радне групе за израду водича у 2012. години;
Предлог чланова РСК који ће заменити чланове који су дали оставке;
Разно.

Састанак је завршен у 14.00 часова договором да се о наредном састанку
чланови Комисије обавесте електронском поштом.

Записник сачинила:
др Татјана Никачевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф. др Горан Милашиновић
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