ЗАПИСНИК СА ПРВОГ САСТАНКА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ
КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
1. Први састанак Републичке стручне комисије за израду и имплементацију
водича добре клиничке праксе (Комисија) одржан је дана 18. октобра
2010. године са почетком у 12:00 часова и завршен је у 13:00 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) члан: Проф. др Драга Плећаш,
10) директор Агенције: др Снежана Манић,
11) представник Пројекта Министарства здравља (ДИЛС и СХП
II): Др Драгана Атанасијевић,
12) Биљана Тољић, виши стручни сарадник за правне, кадровске
послове и јавне набавке, Агенција,
13) Тања Тошић, пословни секретар, Агенција.
4. Кратак садржај дискусије по свим питањима о којима је
расправљано на састанку:
Директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије др
Снежана Манић поздравила је присутне чланове Комисије и упознала их
са досадашњим радом АЗУС-а. Она је истакла важност рада Комисије у
оквиру институције здравственог система, као и да су кроз пројекат
Министартва здравља финансиран средствима Светске банке, обезбеђена
финансијска средства за функционисање и рад Комисије. Др Манић
обавестила је присутне да се тренутно ради на изменама и допунама

Закона о здравственој заштити, којима би се између осталог дефинисао
законски оквир за рад Комисије при АЗУС-у.
Присутне је затим поздравио председник Комисије Проф. др Горан
Милашиновић, који је рекао да су основни задаци Комисије да утврди у
којој фази се налази рад претходне Комисије и да дефинише чланове
радних група. Да би добио сазнања о претходном раду Комисије Проф.
др Милашиновић планира да одржи састанак са председником претходне
Комисије др Милинићем. Предстојећи рад Комисије биће интензиван, са
честим састанцима, уз обавезу тромесечног извештавања о раду
Комисије, који се подноси АЗУС-у и годишњи извештај који се упућује
Министру здравља.
Проф. др Небојша Лалић рекао је да је раду претходне Комисије
недостајала институционализација и да је садашња Комисија у предности
зато што постоји база за рад Комисије, а то је АЗУС. Проф. др Небојша
Лалић сматра да Комисија треба да заузме место у систему здравствене
заштите, односно да постане институција за верификовање националних
водича. Поред тога Проф. др Небојша Лалић сматра да је потребно
одредити методолошки образац, како би се уједначио будући рад на
изради водича.
Др Драгана Атанасијевић сарађивала је са претходном Комисијом,
водећи компоненту везану за процену здравствених технологија кроз
пројекат Министарства здавља финансиран кредитом Светске банке. Она
је рекла да је претходна Комисија израдила Упутство за израду, развој и
имплементацију водича добре клиничке праксе и предложила да се тај
водич унапреди и интернационално препозна. Пројекат је спреман да
подржи чланство Комисије, односно Србије у Guidelines International
Network. Исто тако предвиђена су средства (40 000 еура) за израду пет
нових водича и ревизију највише десет старих водича (50 000 еура).
Предвиђено је и радно место асистента Комисије. Др Атанасијевић дала
је препоруку да се финансијска средства искористе за обезбеђивање
Кохренове датабаза лиценце.
Проф. др Весна Бјеговић-Микановић сложила се са ставом председника
Комисије да треба ангажовати младе колегинице и колеге, стручњаке у
својим областима и рекла да је Медицински факултет признавао рад на
водичима као врсту научног доприноса. Такође, Проф. др БјеговићМикановић је предложила да се Комисија бави и евалуацијом употребе
водича у пракси.
Др Јасмина Грозданов нагласила је важност присуства већине чланова
Комисије на састанцима, што је и прописано Пословником о раду
Комисије. Она је нагласила да је битно да израда водича буде
свеобухватна, а не као што је до сада рађено само за одређене сегменте
здравствене заштите.
Председник Комисије је предложио да се чланови Комисије састају што
чешће, на сваких 15 дана, како би рад био ефикаснији. Неопходно је
редовно присуство на састанцима, у противном сматраће се да особа није
заинтересована за рад у Комисији. Председник је предложио да се на

Дневном реду за следећи састанак нађе извештај са састанка са др
Милинићем и избор чланова радних група. Након тога је у плану
састанак у вези са одређивањем методологије рада Комисије.
Присутни чланови су се договорили да се следећи састанак одржи 3.
новембра након радионице коју организује Пројекат министарстве
здравља „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа
Србије“ који финансира Европска унија, у вези са израдом водича добре
клиничке праксе.
Доц. др Арсен Ристић је нагласио да је потребно одредити рок за
верификовање методологије и обезбедити да сви чланови Комисије имају
примерак Упутствa за израду, развој и имплементацију водича добре
клиничке праксе.
Након дискусије присутни чланови Комисије су једногласно без
примедби усвојили Пословник о раду Комисије.
5. Закључци састанка:
- Други састанак Комисије одржаће се 3. новембра 2010. године након
радионице коју организује Пројекат министарстве здравља „Подршка
Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ на коју ће
бити позвани сви чланови Комисије;
- За Дневни ред другог састанка Комисије, председник Комисије је
предложио:
1. Извештај о раду претходне Комисије
2. Формирање радних група Комисије
- Након другог састанка следи састанак у вези са утврђивањем
методологије за израду водича.
Записник сачинила:
Тања Тошић

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Проф. др Горан Милашиновић

