ЗАПИСНИК СА OСМОГ САСТАНКА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
1. Осми састанак Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича
добре клиничке праксе (Комисија) одржан је дана 07. јуна 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: Прим. др Мирјана Велимировић,
4) члан: Прим. мр сци. мед. др Драгана Налић,
5) члан: Др сци. мед Јасмина Грозданов,
6) члан: Доц. др Горан Станковић,
7) руководилац РГ за Поремећај рада штитасте жлезде: Проф.др БожоТрбојевић,
8) руководилац РГ за Депресију: Проф. др Душица Лечић-Тошевски,
9) руководилац РГ за Третман препонских кила одраслих: др Бојан Радовановић,
10) члан РГ за Третман препонских кила одраслих: Проф.др МаринкоЖувела,
11) у име РГ за Карцином плућа: Др Марта Велиновић,
12) члан РГ за Хипертензију: Др Радосав Видаковић,
13) шеф катедре за хирургију Медицинског факултета у Београду:
Проф. др Живан Максимовић,
14) представник Пројекта Министарства здравља (ДИЛС и СХII):
др Драгана Атанасијевић,
15) директор Агенције: др Снежана Манић,
16) 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 седмог састанка и једногласно су га
усвојили.
Председник Комисије Проф.др Горан Милашиновић је затим прочитао тромесечни
извештај о раду Комисије који ће бити постављен на сајту Агенције и биће
достављен свим члановима Комисије електронским путем.
Након тога председник је отворио дискусију у вези са другом тачком Дневног
реда, односно извештајем представника радних група које раде на изради водича.
Директорка Агенције др Снежана Манић је рекла да ће се презентација водича
одвијати у четири града: Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац . Предавачи ће
бити људи који су учествовали у радној групи приликом израде водича и
рефундација њиховог труда ће на тај начин бити обезбеђена.
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Припремљена је листа здравствених установа у Србији које ће бити обавештене о
постављању водича на сајт Агенције. Радне верзије водича биће на јавној
расправи, током месец дана од дана постављања водича на интернет презентацији
Агенције.
Омогућено је свима који желе да учествују у равној расправи да остављају своје
коментаре на сајту . Почетком септембра се планира почетак штампањa водича,
како би се већ од првог октобра кренуло са медијском кaмпањом која ће бити врло
опширна.Обезбеђен је дизајн за штампану верзију водича као и за верзију која ће
бити постављена на интернет презентацији Агенције.
У циљу промоције водича биће обезбеђена неограничена медијска подршка као и
рекламни материјал за све догађаје који буду пратили промоцију водича (конгреси
итд).
Др Манић је показала члановима Комисије како ће изгледати насловна страна
водича.
Насловна страна ће садржати назив водича (Интегрисани национални водич добре
клиничке праксе са називом теме водича), податке када је водич израђен (водичи
ће бити нумерисани редним бројевима поред којих ће бити наведена година када
је водич израђен и која ће се мењати након ревизије водича како би се
евидентирала ревизија водича).
На насловној страни ће писати да је водич израдила Републичка стручна комисија
за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе, а унутар водича ће
бити наведени чланови Радне групе који су радили на изради водича као и имена
рецензената.
Председник Комисије Проф. др Горан Милашиновић је инсистирао да уђе у
записник да избор боја за водич није био случајан већ је одређен на основу
званично утврђеног стандарда за боје које представљају Агенцију.То ће бити
заштитна боја за све водиче.
Др Драгана Атанасијевић је рекла да је урађена анализа о броју потребних водича
за штампу која је показала да је довољно штампати водиче (средњу верзију) у
тиражу од 300 комада. Коначна одлука је да ће се водичи (средња верзија)
штампати у тиражу од 1000 комада.
Професор Милашиновић је известио Комисију у име Проф.др Небојше Лалића,
који је био спречен да дође, да ће водич за Diabetes mellitus бити готов на време.
Професор Лалић ће послати имена за два рецензената који ће радити рецензију
водича, а на састанку је одлучено да трећи члан комисије за рецензију буде Доц. др
Горан Станковић, као члан Комисије.
Доц. др Горан Станковић је известио Комисију да је Радна група за исхемијску
болест срца, прикупила све текстове, да је водич подељен у девет поглавља и да
ће радна верзија водича бити завршена на време тј. до 01. јула. Рецензенти
предложени од стране радне групе за исхемијску болест срца су Проф. др Димитра
Калимановска-Оштрић и Проф. др Биљана Обреновић-Кирћански а од стране
Комисије је предложена Проф. др Надежда Човичковић-Штернић. Комисија је
прихватила избор предложених рецензената за Водич за исхемијску болест срца.
Руководилац Радне групе за исхемијски мождани удар Проф. др Надежда
Човичковић- Штернић је известила Комисију о раду своје Радне групе.
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Чланови радне групе су добили задатке које треба да заврше до 25. јуна након чега
ће се приступити завршној фази израде радне верзије водича и очекује се да ће
водич бити готов до 01. јула.
Рецензенти предложени од стране радне групе за исхемијски мождани удар су
Акад. Проф. др Владимир С. Костић и Проф. др Загорка Јовановић а од стране
Комисије је предложен Проф. др Горан Милашиновић. Комисија је прихватила
избор предложених рецензената за Водич за исхемијски мождани удар.

Следећа је извештавала Др Марта Велиновић у име Проф. Др Драгане Јовановић,
руководиоца радне групе за карцином плућа. Др Велиновић је рекла да је шира
верзија водича завршена, а да се верзије за Српски архив и џепна верзија приводе
крају.
Рецензенти предложени од стране радне групе за карцином плућа су Проф. др
Милан Антонић и Проф. др Драган Мандарић а од стране Комисије је предложен
Проф.др Небојша Лалић. Комисија је прихватила избор предложених рецензената
за Водич за карцином плућа.
Следећи је извештавао Др Радосав Видаковић члан Радне групе за хипертензију.
Др Видаковић је потврдио Комисији да ће израда водича бити завршена у
предвиђеном року.
Рецензенти предложени од стране радне групе за Хипертензију су Проф. др
Марина Дељанин-Илић и Проф. др Милутин Мирић а од стране Комисије је
предложена Др сци. мед Јасмина Грозданов. Комисија је прихватила избор
предложених рецензената за Водич за хипертензију.
Проф. др Душица Лечић-Тошевски је известила Комисију да ће Водич за
депресију бити готов на време. Рецензенти предложени од стране радне групе за
депресију су Проф. др Ратомир Лисулов и Проф. др Грозданко Грбеша а од стране
Комисије је предложена Прим. др Мирјана Велимировић. Комисија је усвојила
избор предложених рецензената за Водич за депресију.
Проф. др Божо Трбојевић је као руководилац Радне групе за поремећај рада
штитасте жлезде известио Комисију да ће водич бити завршен у предвиђеном
року. Рецензенти предложени од стране радне групе за поремећај рада штитасте
жлезде су Проф. др Светозар Дамјановић и Проф. др Љиљана Тодоровић-Ђилас а
од стране Комисије је предложена Прим. мр сци мед. др Драгана Налић. Комисија
је прихватила избор предложених рецензената за Водич за поремећај рада
штитасте жлезде.
Следећи је извештавао руководилац радне групе за третман препонских кила
одраслих др Бојан Радовановић. Др Радовановић је потрвдио Комисији да ће
водич бити завршен на време.
Рецензенти предложени од стране радне групе за третман препонских кила
одраслих су Академ. Проф. др Радоје Чоловић и Проф. др Радомир Павловић а од
стране Комисије је предложен Проф. др Драган Милић . Комисија је прихватила
избор предложених рецензената за Водич за третман препонских кила одраслих.
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Председник Комисије Проф. др Горан Милашиновић је затим изнео мишљење
Комисије да је за следећу годину потребно израдити водиче из хирушких тема.
Из тог разлога Комисија је позвала Проф. др Живана Максимовића, шефа катедре
за хирургију Медицинског факултета у Београду, како би професор у име катедре
за хирургију предложио комисији две три теме водича за наредну годину.
Проф. др Живан Максимовић је потврдио да ће обавити консултације на катедри
за хирургију и да ће на следећем састанку имати теме из хирушких дисциплина.
Председник Комисије Проф.др Горан Милашиновић је предложио да се наредне
године тражи проширење Kомисије и да се у рад укључи још један хирург.
Директорка Агенције је потврдила да ће бити предузете мере у том смислу.
Проф. др Живан Максимовић је рекао да има спреман водич из венског
тромбоемболизма. Комисија је потврдила да ће водич бити прихваћен као први
који ће бити урађен следеће године и да је потребно да водич буде урађен у
складу са упутством за израду водича.

5. Закључци састанка:
• Девети састанак Комисије одржаће се 12. јула 2011. године у 13 часова, у
просторијама АЗУС-а;
• За Дневни ред деветог састанка Комисије, председник Комисије је
предложио:
1. Усвајање записника са Осмог састанка
2. Извештај представника Радних група
3. Разно

Записник сачинила:
др Татјана Никачевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др Горан Милашиновић
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