ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ
КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
1. Други састанак Републичке стручне комисије за израду и
имплементацију водича добре клиничке праксе (Комисија) одржан је
дана 8. новембра 2010. 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) потпредесник: Проф. др Небојша Лалић,
3) члан: Проф. др Весна Бјеговић-Микановић,
4) члан: Прим. мр сци. мед. др Драгана Налић,
5) члан: Прим. др Мирјана Велимировић,
6) члан: Доц. др Арсен Ристић,
7) члан: Др сц. мед. Јасмина Грозданов,
8) члан: Доц. др Нада Вујасиновић Ступар,
9) директор Агенције: др Снежана Манић,
10) Тања Тошић, пословни секретар, 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 са информацијом да у
међувремену није успео да организује састанак са претходним
председником Комисије др Милинићем и да ће извештај о томе бити на
следећем састанку.
Председник је рекао да је на основу разговора са Брајаном Потером и
госпођом Милошевић изведен закључак да би полазиште за рад
Комисије требало да буду шкотски водичи и Најсов рад, који представља
нормализацију у односу на западноевропске стандарде.
Снежана Манић, директорка Агенције, обавестила је присутне чланове
Комисије да Агенција настоји да у сарадњи са Министарством здравља
прикупи све заинтересоване стране у здравственом систему Србије, као
што су различите Kоморе, Српско лекарско друштво, Медицински
факултет, како би се обезбедио меморандум о потреби водича у Србији.

Члан Комисије Проф. др Миодраг Павловић контактирао је АЗУС
електронским путем и објаснио да због превеликих обавеза није у
могућности да учествује у раду Комисије и дао предлог за новог члана. С
обзиром на то председник Комисије рекао је да је неопходно решити
питање редовног учешћа чланова Комисије и предложио да Агенција
упути писмо свим именованим члановима Комисије у погледу њихове
заинтересованости за рад, односно у супротном разрешења дужности и
предлагања замене.
Председник Комисије предложио је да се на следећем састанку
разматрају теме, односно области за које ће се израђивати водичи. Проф.
др Весна Бјеговић-Микановић рекла је да је претходна Комисија
приликом одабира тема узела у обзир студију оптерећености друштва
болестима и повредама у Србији и договорено је да Проф. др Бјеговић
проследи материјал у вези са тим АЗУС-у, а он даље свим члановима
Комисије.
Доц. др Арсен Ристић предложио је да, у циљу штедње новца приликом
штампања водича, остане претходно договорен принцип штампања у
Српском архиву, чиме се остварује индексираност и мотивисаност
колега.
Председник је предложио да се на Дневном реду за следећи састанак
нађе извештај о студији оптерећености, избор тема, избор председника
радних група и извештај директорке Агенције др Манић у вези са јавном
расправом и меморандумом.
Председник Комисије је објаснио да ће се председници радних група
бирати на основу теме која ће се обрађивати, а ексклузивност бирања
тема задржава Комисија и за то је одговорна. Доц. др Арсен Ристић је
предложио да се направи план рада до краја 2011. године и до краја 2012.
године, тако да људи који апликују за нове теме имају план испред себе.
Присутни чланови договорили су се да следећи састанак буде одржан 23.
новембра у 14 часова, у просторијама АЗУС-а.
Након дискусије присутни чланови Комисије су једногласно без
примедби усвојили Записник са првог састанка.
5. Закључци састанка:
- Трећи састанак Комисије одржаће се 23. новембра 2010. године у 14
часова, у просторијама АЗУС-а;
- За Дневни ред трећег састанка Комисије, председник Комисије је
предложио:
1. Усвајање записника са Другог састанка
2. Извештај о студији оптерећености
3. Избор тема и избор председника радних група
4. Извештај др Манић са састанка у Министарству здравља
Записник сачинила:
Тања Тошић

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Проф. др Горан Милашиновић

