ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА РЕПУБЛИЧКЕ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ВОДИЧА ДОБРЕ
КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ
1. Трећи састанак Републичке стручне комисије за израду и
имплементацију водича добре клиничке праксе (Комисија) одржан је
дана 23. новембра 2010. године са почетком у 14:00 часова и завршен је у
15:00 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) секретар: Проф. др Надежда Човичковић Штернић
4) члан: Проф. др Весна Бјеговић-Микановић,
5) члан: Прим. мр сци. мед. др Драгана Налић,
6) члан: Прим. др Мирјана Велимировић,
7) члан: Доц. др Арсен Ристић,
8) члан: Др сц. мед. Јасмина Грозданов,
9) члан: Проф. др Драган Милић
10) члан: Доц. др Горан Станковић,
11) члан: Проф. др Стево Пљеша,
12) 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 је
као одговор на допис у вези са даљим ангажовањем чланова Комисије
једино Проф. др Драга Плешаћ одговорила да није у могућности да
настави са радом као члан Комисије. С тим у вези потребно је да
Агенција за акредитацију упути допис министру здравља. Затим је
председник обавестио присутне чланове да је ступио у контакт са
председником претходне Комисије др Милинићем и да он нема писану
документацију о раду Комисије. Након тога председник је отворио
дискусију у вези са избором тема за израду водича.
Проф. др Надежда Човичковић Штернић рекла је да је кроз рад
претходне Комисије радила на изради водича за исхемисјки мождани
удар и вољна је да заједно са професорком Бумбаширевић ажурира тај
водич.

Др сц. мед. Јасмина Грозданов предложила је да се остави простор свима
онима су према водичима NICE урадили комплетан водич, као што је
случај са Институтом за ментално здравље од пре две године. Проф. др
Весна Бјеговић-Микановић предложила је да се погледа економски
аспект примене водича, у смислу шта тај водич прописује као терапијске
опције. Присутни су се договорили да уколико неко има израђен водич
да је неопходно да Комисија изврши рецензију водича.
Присутни чланови Комисије закључили су да би првих шест тема за
израду водича биле следеће: исхемијска болест срца, цереброваскуларне
болести (исхемијски мождани удар), рак плућа, депресија, дијабетес и
хипертензија.
Проф. др Драган Милић рекао је да треба узети у обзир као фактор
ризика венски тромбоемболизам, јер је он узрок смртности број један у
интрахоспиталним условима и према његовом личном мишљењу са
хируршке тачке гледишта водичи би били врло значајни за рак колона и
ректума и рак дојке.
О предлогу чланова радне групе за исхемисјку болест срца стараће се
доц. др Горан Станковић, за цереброваскуларне болести професорка
Штернић, за рак плућа председник Комисије, за депресију професорка
Штернић је предложила професорку Душицу Лечић, за дијабетес
професор Лалић и за хипертензију је доц. др Ристић предложио
професора Сашу Нешковића.
Након тога присутни чланови Комисије изабрали су теме за 2012.
годину: рак дојке, срчана слабост, рак колона и ректума, венски
тромбоемболизам, рак грлића материце и изненадна срчана смрт. До
следећег састанка чланови Комисије ће размислити о експертима који би
могли да се укључе у израду водича. Такође на предлог Проф. др Пљеше
хронична бубрежна инсуфицијенција сврстана је као тема за израду
водича у 2012. години.
Проф. др Лалић пледложио је да се водич за липиде укључи у рецензију
пошто је водич готов, односно да аутори поднесу Комисији водич како
би се извршила његова рецензија. Пристуни чланови Комисије
договорили су се да се на следећем састанку одреди група за рецензију
тог водича.
Након дискусије присутни чланови Комисије су једногласно без
примедби усвојили Записник са другог састанка.
5. Закључци састанка:
- Четврти састанак Комисије одржаће се 21. децембра 2010. године у
14 часова, у просторијама АЗУС-а;
- За Дневни ред четвртог састанка Комисије, председник Комисије је
предложио:
1. Усвајање записника са Трећег састанка
2. Извештај о експертима за рад на изради водича
3. Образовање групе у оквиру Комисије за рецензију водича
Записник сачинила:

ПРЕДСЕДНИК

Тања Тошић

КОМИСИЈЕ
Проф. др Горан Милашиновић

