ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТОГ САСТАНКА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
1. Четрнаести састанак Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича
добре клиничке праксе (Комисија) одржан је дана 21. фебруара 2012. године са почетком
у 13:00 часова и завршен је у 14:30 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) потпредседник: Проф. др Небојша Лалић,
3) секретар : Проф. др Надежда Човичковић Штернић,
4) члан: Прим. др Драгана Налић,
5) члан: Прим. др Мирјана Велимировић,
6) члан: Доц. др Арсен Ристић,
7) члан: Др Јасмина Грозданов,
8) члан: Доц. др Горан Станковић,
9) члан: Проф. др Стево Пљеша,
10) руководилац РГ Прехоспитална ургентна стања: Доц.др Владан Вукчевић,
11) руководилац РГ Рак дојке: Проф. др Радан Џодић,
12) члан РГ за рак колона и ректума: Асс. др Горан Баришић,
13) члан РГ за акутна и хронична оболења вена: Др Драган Васић,
14) руководилац РГ за Рак грлића материце: Проф.др Весна Кесић,
15) секретар РГ за Анеуризматску болест грудне и трбушне аорте: Доц. др Мирослав Марковић,
16) секретар РГ за Оболења каротидних артерија: Др Срђан Бабић,
17) представник Пројекта Министарства здравља (ДИЛС и СХП): др Драгана Атанасијевић,
18) координатор за односе са јавношћу и комуникацију пројекат (ДИЛС и СХП): Ивана Лукић,
19) асистент за односе са јавношћу и комуникацију пројекат (ДИЛС и СХП):Тања Ђорђевић,
20) градски завод за хитну медицинску помоћ: Др Милованка Јанчев,
21) инфективна клиника КЦС: Проф. др Ђорђе Јевтовић,
22) медицински факултет Београд: Доц. др Гордана Драговић,
23) пројектна HIV јединица Министарства здравља (PIU HIV): Др Александар Бојовић,
24) пројектна HIV јединица Министарства здравља (PIU HIV): Ирена Станојевић,
12) директор Агенције: др Снежана Манић,
13) 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 Тринаестог састанка Комисије;
2) Предлог чланова РСК који ће заменити чланове који су дали оставке;
3) Промоција водича, извештај, планиране активности;
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4) Представљање водича за AIDS Европске асоцијације и могућност његове примене
у Србији;
5) 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 Записник са тринаестог састанка и једногласно су га усвојили.
Под тачком предлог чланова РСК који ће заменити чланове који су дали оставке
дискутовано је:
Проф. др Надежда Човичковић Штернић је предложила за члана Комисије Проф. др
Слободана Јанковића са Медицинског факултета у Крагујевцу.
Предлоге за остале чланове Комисије који би дошли на место чланова који су одустали
од даљег рада у Комисији, чланови Комисије треба да изнесу на следећем састанку.
Следећа тачка дневног реда била је промоција водича, извештај, планиране активности:
Координатор за односе са јавношћу и комуникацију пројеката ДИЛС и СХП Ивана Лукић
је известила Комисију да је у оквиру подршке раду Комисије кроз активности пројеката
који се финансирају из кредита Светске банке, обезбеђена и промоција водича широј
јавности.
Од децембра месеца 2011. год. било је низ активности које су реализоване у сарадњи и
координацији са Минстарством здравља, Председником Комисије, директорком Агенције
и координатором компоненте за квалитет пројекта Министарстав здравља и Светске
банке.
Медијска промоција водича започета је конференцијом за новинаре на којој су
присуствовали Министар здравља Проф. др Зоран Станковић, Председник Комисије
Проф. др Горан Милашиновић и директорка Агенције др Снежана Манић.
Припремљено је и дистрибуисано саопштење за јавност свим националним и локалним
медијима у Србији и послато је на преко хиљаду адреса здравствених институција и
установа у Србији.
Такође је припремљено и дистрибуисано писмо Министра здравља, здравственом савету
Републике Србије, директорима свих здравствених установа у Србији, Институтима за
јавно здравље Србије и Војводине, председницима комора здравствених радника и
деканима свих медицинских факултета у Србији са обавештењем да су изашли водичи и
информацијом где се могу пронаћи, уз молбу да их они у оквиру својих институција даље
промовишу.
Интернет верзије водича постављене су на интернет презентацији Министартсва здравља
а свим здравственим установама упућено је писмо са молбом да их у оквиру својих
институција даље промовишу постављањем линка и банера.
Током прва два месеца 2012. год. организован је низ гостовања и интервјуа на којима је
тема била пројекат доношења нових националних водича.
Гостовања су била на РТС-у, у Јутарњим вестима, у Београдској хроници, на Студиу Б,
на РТС- 2, а чланци у вези водича су објављивани у дневном листу „Политика“,
магазину „Вива“ итд. о чему ће сви добити извештај.
Са новинарима и уредницима Политике и РТС-а, договорено је да у периоду од 17.
фебруара до 20. априла током 2012.год. сваке суботе излази чланак у дневном листу
„Политика“ за неки од водича и да у Јутарњем програму буду објављивани кратки
прилози о том истом водичу у трајању од три до пет минута.
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Број посетилаца сајта Министарства здравља где су постављени водичи, за период од 27.
децембра до 20. фебруара 2012. год. износио је 7572 посете са различитих адреса.
Постоји предлог да се припреми и дистрибуира штампани и промотивни материјал за
здравствене установе у виду лифлета са општим информацијама о водичима и постер.
Предложена је још једна активност током ове године у пролећном и јесењем периоду
када ће се одржавати низ стручних скупова. Идеја да се на тим скуповима направи мали
промо пулт на којем би се делили лифлети и тако скренула пажња стручној јавности на
водиче.
У првој фази ће бити представљани водичи који су израђени током 2011. и то у периоду
од фебруара до јуна месеца 2012.год.
У другој фази у периоду од септембра до децембра месеца 2012. год., ће бити
представљенани нови водичи.
Сав материјал који се тиче промоције водича биће достављен у електронској форми свим
члановима Комисије и руководиоцима свих радних група. Исти материјал се може
пронаћи на сајтовима пројеката ДИЛС и Развој здравства Србије .
Ивана Лукић је замолила све присутне да изнесу предлоге на којим стручним скуповима
би било изводљиво направити мале штандове на којима би се делио промо материјал за
водиче.
Професор Лалић је обавестио присутне да би у периоду од 24. до 26. марта требало да се
одрже дани опште медицине у Београду, које организује Секција опште медицине
Српског лекарског друштва, а да би у септембру требало да се одржи конгрес лекара
Србије у Београду у организацији Српског лекарког друштва.
Професор Милашиновић је истакао да је обавеза чланова Комисије да врше мониторинг
свих стручних скупова у земљи и да о томе известе Комисију или Агенцију.
Представљање водича за AIDS Европске асоцијације и могућност његове примене у
Србији
Проф. др Ђорђе Јевтовић је обавестио чланове Комисије да је у оквиру „Europian AIDS
clinical society“ напрaвљен европски водич за АIDS и да су тражена и добијена
„copywrite“ права за превођење водича на српски језик.
Др Александар Бојовић се представио члановима Комисије испред пројекта
Министарства здравља за HIV који се пет година бави активностима из донација
глобалног фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије.
Једна од активности пројекта је подршка особама које живе са HIV-ом, што подразумева
лечење, терапију и бригу у смислу психосоцијалне бриге о особама које живе са HIV- ом.
Кроз пројекат је било препознато и увођење водича за терапију и клинички третман
особа које живе са HIV-ом.
До пре годину дана је постојала Комисија коју је основала Владе Републике Србије за
HIV као надлежно тело за праћење свих активности у вези борбе против HIV-а.
Та Комисија је 2006 год. усвојила поменуте водиче као препоруке за терапију и клинички
третман особа које живе са HIV-ом. У међувремену Европска асоцијација је ажурирала те
водиче и иста Комисија је у новембру 2010 год. усвојила ажурирану верзију водича као
нека врста националних водича.
Кроз пројекат Министартства постојала су средства да се водичи штампају. Међутим
тренутно шест нових лекова чека да буде стављено на позитивну листу Републичког
фонда за здравствено осигурање а који се налазе међу препорукама у поменутом водичу.
Државни секретар у Министарству здравља, која је задужена за праћење пројекта
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глобалног фонда је дала препоруку да би водич за HIV требало да иде на Комисију за
израду и имплементацију водича добре клиничке праксе и да се Комисија изјасни о
читавој причи.
Професор Милашиновић је рекао да Комисија прави Интегрисане националне водиче
који обухватају све нивое, од примарне до терцијарне здравствене заштите и да се теме
водича бирају на основу студије оптерећености болестима из 2000 године у Србији.
Сви водичи се израђују према „Упутству за израду, развој и имплементацију водича
добре клиничке праксе“. Професор Милашиновић је такође рекао да постоји препорука
Комисије да се као узор приликом израде водича узимају неки релевантни страни водичи
светског ауторитета, и да је потребно водич прилагодити нашим условима.Такође су
дефинисане три форме које водича које је потребно направити (за штампу , Српски архив
и интернет).
Уколико се испуне наведени услови и када финансијски буде изводљиво Комисија може
да прихвати предлог да се изради водич за HIV.
Професор Милашиновић је рекао да Комисија може да напише неку врсту изјаве да је
саслушала све што је речено и да је упозната са чињеницом да постоји европски водич
који је преведен на српски језик, за који je Проф. др Ђорђе Јевтовић као еминентни
стручњак за HIV изјавио да је довољан и да по његовом мишљењу није потребно
правити Национални водич, са чиме се Комисија сложила.
Под тачком разно руководиоци или представници радних група су предочили Комисији
изабране чланове радних група који ће радити на изради водича:
Доц. др Владан Вукчевић је као руководилац Радне група за прехоспитална ургентна
стања изложио чланове радне групе, али с обзиром да је радна група бројала много већи
број чланова него што је препорука Комисије, Професор Милашиновић је предложио да
се број чланова радне група редукује и да их буде од шест до осам, а да сви који су
учествовали у изради водича буду наведени као аутори.
Предложени чланови Радне групе за прехоспитална ургентна стања су:
1. Доц. др Владан Вукчевић, (руководилац),
2. Др Милованка Јанчев,
3. Др Сладјана Анђелић,
4. Др Јадранка Стоисављевић,
5. Доц. др Ненад Иванчевић,
6. Проф. др Ана Шијачки,
7. Доц. др Лукас Расулић,
8. Проф. др Александар Лешић,
9. Проф. др Весна Кесић,
10. Доц. др Дејан Драгичевић,
11. Проф. др Весна Бумбаширевић,
12. Асс. др Татјана Потпара,
13. Доц. др Марина Николић Ђуровић,
14. Доц. др Александра Перић Попадић,
15. Доц. др Срђан Ђурановић,
16. Доц. др Миодраг Вукчевић,
17. Доц. др Дејана Јовановић,
18. Доц. др Сања Папић Познановић,
19. Проф. др Славица Вучинић,
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20. Асс. др Горан Стевановић,
21. Др Бранка Терзић,
22. Доц. др Војислав Парезановић,
23. Проф. др Слободан Савић.

Чланове Радне групе за срчану слабост Комисије је представио Доц. др Арсен Ристић.
Чланови радне групе за срчану слабост су:
1. Проф. др Петар Сеферовић, (руководилац),
2. Доц. др Арсен Ристић, секретар,
3. Проф. др Зорана Васиљевић,
4. Проф.др Марина Дељанин Илић,
5. Прим. др Мирјана Лапчевић,
6. Проф. др Слободан Додић,
7. Др Наташа Мицковски,
8. Др Славица Радовановић,
9. Др Иван Милинковић.
О предлогу чланова радне групе за рак колона и ректума Комисију је известио Асс. др
Горан Баришић.
Чланови Радне група за рак колона и ректума су:
1. Проф. др Зоран Кривокапић (руководилац),
2. Асс. др Горан Баришић (секретар),
3. Проф. др Ђорђе Шарановић,
4. Проф. др Горан Станојевић,
5. Проф. др Илија Трипковић,
6. Доц. др Милутин Булајић,
7. Др Миљан Ћеранић,
8. Др Данијел Галун,
9. Др Даворин Радосављевић, научни сарадник.
Испред Радне групе за акутна и хронична венска обољења о члановима радне групе
Комисију је известио др Драган Васић:
1. Проф. др Живан Максимовић(руководилац),
2. Асс. др Драган Милић (секретар),
3. Проф. др Лазар Давидовић,
4. Проф. др Ђорђе Радак,
5. Др Ивана Дунић,
6. Др Илајаз Чинара,
7. Др Драган Васић,
8. Проф. др Иво Елезовић,
9. Др Милица Максимовић,
10. Доц. др пуковник Урош Зорановић,
11. Доц. др Милан Матић,
12. Др Оливера Андоновић,
13. Др Милош Максимовић,
14. Асс. др Божидар Новаковић,
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15. Др Драгица Рондовић.
О члановима Радне групе за рак грлића материце Комисију је известила Проф. др Весна
Кесић:
1. Проф. др Весна Кесић (руководилац)
2. Проф. др Бранко Станимировић (секретар),
3. Проф. др Живко Перишић,
4. Проф. др Срђан Ђурђевић,
5. Доц. др Радомир Живадиновић,
6. Доц. др Весна Плешинац,
7. Др Љиљана Стаматовић, виши научни сарадник,
8. Др Светлана Миленковић,
9. Др Ана Јовичевић.
Испред Радне групе за хроничну бубрежну слабост о члановима радне групе Комисију је
известио Прпф. др Стево Пљеша:
1. Проф. др Стево Пљеша (руководилац),
2. Проф. др Нада Димковић (секретар),
3. Проф. др Вишња Лежајић,
4. Проф. др Светислав Костић,
5. Доц. др Душан Божић,
6. Проф. др Славенка Јанковић,
7. Доц. др Марија Пљеша Ерцеговац,
8. Прим. др Гордана Пековић виши научни сарадник,
9. Др Драгица Коси.
Испред Радне групе за анеуризматску болест грудне и трбушне аорте Комисију је о
члановима радне групе известио Доц. др Мирослав Марковић:
1. Проф.др Лазар Давидовић (руководилац),
2. Доц. др Мирослав Марковић (секретар),
3. Проф.др Живан Максимовић,
4. Проф.др Ђорђе Радак,
5. Доц. др Слободан Цветковић,
6. Доц. др Драгослав Ненезић,
7. Доц. др Владан Поповић,
8. Доц. др Ненад Илијевски,
9. Асс. др Никола Илић,
10. Др Игор Кончар.
О члановима Радне групе за оболења каротидних артерија Комисију је известио др Срђан
Бабић:
1. Проф. др Ђорђе Радак (руководилац),
2. Мр сци мед Срђан Бабић (секретар),
3. Проф.др Лазар Давидовић,
4. Доц. др Ненад Илијевски,
5. Проф.др Живан Максимовић,
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6. Доц. др Драгослав Ненезић,
7. Доц. др Душан Костић,
8. Доц. др Предраг Стевановић,
9. Др Татјана Воскресенски.
Проф. др Радан Џодић је, ако руководилац Радне групе за рак дојке представио Комисији
чланове радне групе:
1. Проф. др Радан Џодић, руководилац,
2. Прим. др Јасмина Младеновић (секретар),
3. Доц. др Драгана Богдановић,
4. Проф. др Слађана Филиповић,
5. Доц. др Зорица Милошевић
6. Др Мирјана Магић,
7. Прим. др Сузана Васовић,
8. Проф. дрТатјана Пекмезовић.
Радну верзију водича треба завршити до првог јула 2012. год.
Професор Милашиновић је упутио све радне групе да ће водичи бити израђен у три
верзије као што је био случај и претходне године:
1. Верзија за часопис „Српски архив“ у вези чега треба да се обави разговор са
представницима поменутог часописа;
2. Тврди повез водича од 50 (педесет) страна који ће се штампати (препорука је да се
радне групе придржавају овога и да се не прелази ниједна страна преко препорученог
броја страна, као и да се у тој верзији водича наведе минимални број најбитнијих
референци од 15 до 20 референци, са назнаком да се све референце могу видети у
интернет верзији водича;
3. Интернет верзија водича са неограниченим бројем страна.
Професор Милашиновић је истакао да се препоруке у Водичу раде по узору на препоруке
као што су NICE или Шкотске препоруке које су доступне на интернету и које треба
нормализовати и прилагодити нашој економској ситуацији.
Водичи ће бити ажурирани сваке четири до пет година, пошто се ради се о динамској
форми водича који треба да буду трајни извор препорука за лекаре.
Јавно представљање водича треба да буде обавеза сваког од руководилаца радних група
који треба да имају у плану да ће се имплементација водича дешавати у октобру или
новембру месецу 2012.год. Јавно представљање водича одржаће се у четири регионална
центра у Србији : Београд, Ниш, Крагујевац и Нови Сад.
Под тачком разно дискутовано је о следећим темама:
Председник Комисије Професор Милашиновић је истакао да ће водичи бити објављивани
у часопису Српски архив у сваком броју , што ће водичима дати научну форму.
Са уредништвом часописа Српски архив направљен је договор прошле године , али с
обзиром да је у међувремену дошло до промене у уредништву часописа потребно је
одржати састанак са новоизабраним члановима уредничког тима.
Професор Милашиновић је констатовао, да што се тиче фармакоекономије, потребно је
направити списак домаћих експерата у тој области, контакирати их и проверити да ли су
заинтересовани да се укључе у рад, а потом их представити радним групама.
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Идеја је да фармакоекономски експерти постану део сваке радне групе и тако ураде
потребну фармакоекономску анализу.
Закључак Комисије је да је потребно поново успоставити контакт са NICE-ом и проверити
да ли је изводљиво да њихови експерти одрже курс из фармакоекономије до 31. марта
2012.год., проверити средства са којима се располаже и сходно томе изводљивост
одржавања курса и да ће Комисија ће као ауторитативно тело подржати одржавање курса
из фармакоекономије.

5. Закључци састанка:
1. У оквиру подршке раду Комисије кроз активности пројеката ДИЛС и СХП који
се финансирају из кредита Светске банке обезбеђена су средства за промоцију
водича широј јавности. Припремљено је и дистрибуисано саопштење за
јавност свим националним и локалним медијима у Србији. Исто саопштење је
послато на преко хиљаду адреса здравствених институција и здравстевних
установа у Србији.
2. Такође је припремљено и дистрибуисано писмо Министра здравља
здравственом савету Републике Србије, директорима свих здравствених
установа у Србији, Институтима за јавно здравље Србије и Војводине,
председницима комора здравствених радника и деканима свих медицинских
факултета у Србији са обавештењем да су водичи завршени и информацијом
где се могу пронаћи.
3. Интернет верзије водича су постављене на сајту Министарства здравља, а свим
здравственим установама упућено је писмо са молбом да у оквиру својих
установа даље промовишу водиче постављањем линка и банера.
4. Организован је низ гостовања и интервјуа на којима је тема била пројекат
доношења нових националних водича.Са новинарима и уредницима Политике
и РТС-а, договорено је да у периоду од 17. фебруара до 20. априла 2012.год,
сваке суботе излази чланак у дневном листу „Политика“ за неки од водича и да
у јутарњем програму буду објављивани кратки прилози о том истом водичу у
трајању од три до пет минута.
5. Постоји предлог да се припреми и дистрибуира штампани и промотивни
материјал за здравствене установе у виду лифлета са општим информацијама о
водичима и постер, као и да се на стручним скуповима направи промо пулт на
којем би се делио поменути материјал.
6. Формиране су радне групе које ће радити на изради водича добре клиничке
праксе.
7. Водичи ће као и претходне години бити израђени у три верзије: Верзија од
педесет страна која ће се штампати, Верзија која ће се објавити у часопису
„Српски архив“ и Верзија за интернет, са неограниченим бројем страна.
8. Постоји предлог да се уради фармакоекономска анализа водича, тако што би се
ангажовали домаћи стручњаци из те области који би постали део радних група.
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За Дневни ред петнаестог састанка Комисије, председник Комисије је предложио:
Усвајање записника са Четрнаестог састанка,
Фармакоекономска анализа водича,
Објављивање водича у часопису „Српски архив“,
Дефинитиван избор чланова радних група,
Предлог чланова РСК који ће заменити чланове који су дали оставке,
Израда водича и клиничких путева (институционализација клиничких путева),
Проф. др Душан Кебер,
7. Израда Водича за скрининге, Проф. др Душан Кебер,
8. Разно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Састанак је завршен у 14.30 часова истог дана , са договором да се наредни састанак
Комисије одржи 27. марта 2012. год. са почетком у 13 часова, у просторијама
Агенције.

Записник сачинила:
др Татјана Никачевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др Горан Милашиновић
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