ЗАПИСНИК
Републичка Комисија за рехабилитацију
Друга седница републичке Комисије за рехабилитацију (Комисија) одржана је у
просторијама Клиничког центра Србије, Центра за физикалну медицину и рехабилитацију у
Београду, Пастерова 2, 28. 07. 2005. године у 10 сати.
Дневни ред:
1. Стандарди у здравству
2. Разно
Састанку присуствују: Владислава Весовић - Потић, Ранка Крунић - Протић, Милица
Лазовић, Гордана Девечерски, Стеван Јовић, Стеван Буковић, Весна Симоновић, Драгана
Окиљевић (позвана уместо Мирјане Албот), Бранислав Катанчевић, Никола Сремчевић и
Ивана Петронић 11 од 14 чланова и позвана Ната Ћирић - директор Општег удружења
специјализованих установа за превенцију инвалидности и рехабилитацију.
Оправдано одсутни: Драгана Кривокапић, Милорад Јевтић, Драгица Комненић.
Стеван Буковић се сложио са раније датим предлогом за примарну здравствену
заштиту. Затим је дискутован припремњен предлог норматива у секундарној и терцијерној
здравственој заштити, али ВВП, РКП и МЛ су оставиле предлог за дечију рехабилитацију да
сугестије дају ВС и ИП.
Сви су сложили са предложима за клиничке центре, опште и регионалне болнице.
Дискусија се водила око предлога кадровског стандарда за Специјалне болнице.
Никола Сремчевић је предложио да тим од 1 лекара, 4 терапеута и 3 сестре буде на 30
постеља за покретне болеснике, 25 постеља за полупокретне и 20 постеља за непокретне
болеснике.
Драгана Окиљевић, која је позвана уместо Мире Албот из Старог Сланкамена, је
навела да се они никако немогу уклопити у дискутоване нормативе стандарда кадрова јер
имају изузетно тешке болеснике који по првом реду хитности долазе код њих и захтевају
пуни лекарско - сестрински надзор.
Договорено је да се о оквиру међусобних договора дође до минималног броја кадрова
у овој области.
Стеван Јовић је навео да је кадровски норматив за врхунску установу каква је
Клиника за рехабилитацију тешко одржив с обзиром на бројне медицинке активности које
ова установа има.
Договорено је да се следећи краћи састанак одржи 01. августа у 10 сати у
просторијама седишта Комисије са Весном Симоновић и Иваном Петронић за дечјију
рехабилитацију на секундарном и терцијарном нивоу и Стеваном Јовићем за клинику за
рехабилитацију.
Весна Симоновић, Ивана Петронић и Стеван Јовић су доставили своје материјале у
писаној форми. (Накнадно је и др Биљана Максимовић доставила цсвој предлог.)
Састанак завршен у 11 и 15

