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Савет за здравље jе у току 2019.године одржао укупно седам седница,разматрао 

је спровођење трогодишњег Aкционог плана као и Извештаје саветника за права 

пацијената и предузимао све мере из свог делокруга рада. 

Скупштина Града Вршца усвојила је  Програмe јавног здравља,који су 

реализовани у 2019.години.(Програм контроле и квалитета ваздуха,полена,буке и 

program јавноздравственe контролe у предшколским установама) 

У току 2019.године., oд предвиђених 33 активности по Плану јавног здравља 

реализовано је 23, док је 10 нереализовано. Њихова реализација се очекује у 

2020.години., иако су припреме за неке активности већ урађене или су делимично 

започете. 

Узимајући у обзир специфичне циљеве утврђене Aкционим планом Савета за 

здравље, реализовано је: 

У циљу промоције и очувања здравља и афирмације здравих стилова живота 

предшколске, школске деце и одраслих: 

● Развој, спровођење и евалуација едукативних програма - спроводи се 

континуирано – ( уведена је и школица спорта у предшколској установи); 

● Спровођење здравствено-васпитних промотивних кампања и предавања на 

тему исхране, гојазности, психоактивних супстанци и здравих стилова 

живота;  

Обележен је Светски дан борбе против ХИВ-а, предавањем у амфитеатру 

Високе школе струковних студија за васпитаче „Михајло Пупин“, 

29.11.2019.године. Предавачи су били лекари специјалисти Специјалне 

неуропсихијатријске болнице „ДР.Славољуб Бакаловић“ и било је присутно 320 

деце; 

● Школа пливања на градском језеру реализује се у летњим месецима.  

У циљу унапређења здравља кроз борбу против незаразних болести: 

1) Организовање прегледа са  набавком потребног материјала  за рано 

откривање дијабетеса не смо код изабраног лекара већ и на базарима 

здравља и у Удружењима грађана: 

 Организовани су  превентивни прегледи у сарадњи са Дому Здравља „Вршац“ – у 

служби опште медине:  

● 22.09.2019.године.-  прегледано је укупно 146 пацијената ( у Д.З. Вршац - у 

служби опште медицине 19, у Гарнизонској амбуланти - 26, у амбуланти 

Д.Туцовића - 3, у Кушитљу - 19, у Влајковцу – 9, у Загајици - 17, у Павлишу - 

12, у Уљми -16, у Парти - 12, у Гудурици - 13 пацијената ). 



● Базар здравља у амбуланти у Избишту – 16.10.2019.године.- прегледано 55 

грађана, од тога 21 Ром, док је предавању присуствовало 16 Рома. 

● Превентивни прегледи у ДЗ Вршац у Служби опште медицине – 

29.11.2019.године. - укупно 16 пацијента, у амбуланти у Стражи – 15, у 

Влајковцу -1. Рађен је ЕКГ, мерена је тензија и гликемија. 

2) Организовање прегледа и набавка тестова за рано откривање карцинома 

дебелог црева у ДЗ Вршац и ОБ Вршац – повећали смо   број пацијената 

којима је рађен ФОБТ за 20% 

3) Организовање прегледа  за рано откривање и дијагностификовање 

кардиоваскуларних болести у ДЗ Вршац и ОБ Вршац : 

* скрининг/рано откривање кардиоваскуларног ризика  

* Светски дан срца – 29.09.2019.године.- превентивни прегледи у ДЗ Вршац: у 

оквиру превентивног центра прегледано је 60 пацијената – рађен је ЕКГ, мерена је 

тензија, гликемија и липидни статус. 

*Организовани су  превентивни прегледи у Општој Болници Вршац: 

● 22.09.2019.године. - прегледано  је 159 пацијената и урађено је укупно 280 

прегледа ( кардиолошких прегледа - 35, ултразвук абдомена - 63, ОРЛ 

прегледа - 46, тумор маркера – 136). 

● 22.12.2019.године. – укупан број прегледа 216 

У циљу подизања свести локалног становништва о значају вакцинације код деце – 

организована су предавања о значају вакцинације за родитеље у дечијем 

диспанзеру ДЗ Вршац. 

У циљу унапређења здравља очувањем животне средине спроведено је: 

● Смањење површина под амброзијом у граду и селима – уништење и 

кошење амброзије обављено је у континуитету ,а последње због 

продуженог топлог времена крајем септембра и почетком октобра 2019.на 

иницијастиву Савета за здравље 

● Мерење концентрације полена и алергена у ваздуху – ЗЗЈЗ 

Панчево,обавља се у скалду са програмом који је усвојила Скупштина 

Града 

● Изградња водоводне мреже и замена азбестних цеви у граду и у 

насељеним местима је у току,део улица у граду је завршен у 2019. а 

наставак у граду и селима се очекује у наредној години 

● Наставак активности за изградњу канализационе мреже по приоритетима у 

граду и насељеним местима- (Гудурички пут и Павлиш) 



 У циљу унапређења јавног здравља кроз повећану бригу о репродуктивном 

здрављу: 

● Организовање прегледа за рано откривање карцинома дојке у ДЗ Вршац и 

упућивање на мамографију – појачане активности изабраних лекара, 

гинеколога у ДЗ у овој области (подаци у извештају ДЗ) 

● Организовање прегледа за рано откривање карцинома грлића материце у 

диспанзеру за жене и у сеоским амбулантама - Базар здравља у амбуланти 

у Уљми у сарадњи са ДЗ - рађени су гинеколошки прегледи – 

14.12.2019.године. Прегледано је 45 жена, од којих су 30 биле ромкиње. 

● Едукација средњошколаца о важности репродуктивног здравља – 

предавања од стране патронажне служба ДЗ Вршац  

● Организовање предавања о заштити од полно преносивих болести – 

предавања од стране Гинеколошког диспанзера и  патронажне службе ДЗ 

Вршац 

● Организовање предавања о полно преносивим болестима – предавања од 

стране Гинеколошког диспанзера ДЗ Вршац 

● Набавка неопходног материјала и бесплатна уградња ИУД за маргиналне и 

ризичне групе – за сада је набављено 20 спирала које ће бити уграђене 

пацијенткињама које то буду желеле у 2020.године. 

У циљу унапређења јавног здравља кроз повећану бригу о менталном здрављу: 

1)  Скринизи ради откривања депресије од стране изабраног лекара- повећан је 

број прегледа 

2) Организовање предавања о штетности употребе алкохола и дрога: 

- Предавање о штетности употребе алкохола и дрога у Хотелу Србија -др. 

Жељко Милићевић, а др Душица Кирилов и др Вукашин Перовић у свим 

основним и средњим школама града и сеоским срединама ( уз подршку ЗЗЈЗ 

Панчево) 

  3) Групни рад са ризичним групама у оквиру удружења за очување менталног 

здравља и ЦМЗ: 

Центар за ментално здравље је организовао два предавања о очувању менталног 

здравља и о улози окупационе радне терапије у процесу деинституционализације 

која су одржана у Културном центру.  

У оквиру Недеље менталног здравља грађани су могли да присуствују и отворено 

дискутују у интерактивним радионицама које су биле одржане у просторијама 

ЦМЗ-а. Радионице које су биле одржане су: 



● Превенција и стигма- сложеност психијатријских обољења, о чему је 

говорила др Чедица Пауновић, психијатар и саветник трансакционе 

анализе, 
● Живети са биполарним афективним поремећајем, одржала др Ивана 

Мандић, психијатар, 
● Улога пацијента у успешности терапије, одржала магистар фармације 

Вирџинија Мунћан, 
● Значај бајки у оквиру „животног сценарија“, радионицу водили др Вук 

Вуковић психијатар и психодрамски терапеут под супервизијом и др Сања 

Калаба, лекар на специјализацији психијатрије и саветник трансакционе 

анализе, 
● Значај системске породичне терапије у превенцији и лечењу, одржала др 

Катарина Јевдић, психијатар и саветник системске породичне терапије. 

4) Организовање предавања о очувању менталног здравља и радионице на 

тему рано откривање депресије: 

● Почетком године одржан је састанак у Медицинској школи коме су 

присуствовали директори, психолози и педагози школа којима су др Чедица 

Пауновић и др Катарина Јевдић представиле начин рада Саветовалишта. 

Након тога, ученицима Медицинске и Пољопривредне школе лекари су 

одржали предавање о очувању менталног здравља и најавили почетак рада 

Саветовалишта за младе. Саветовалиште за младе при Центру за 

ментално здравље пружа могућност психијатријског прегледа, 

психотерапијског третмана и консултовања и едукације наших грађана око 

питања за очување и унапређење менталног здравља. 

● У оквиру удржења „Душевна оаза“ десетак година ради јединствено 

Аматерско позориште „Позор“ чији су глумци особе са менталним 

сметњама.Проф.Мирослава Кућанчанин је своје глумце у циљу 

дестигматизације и ресоцијализације успела да постави на даске 

најпознатијих позоришта у земљи („Атеље 212“, „Српско народно 

позориште“ Нови Сад, „Тоша Јовановић“-Зрењанин), а о позоришту су 

снимљена два документарна филма, од стране Каритаса Србије, као 

јединственог подухвата у Србији. Комедија као лек је показала позитивне 

резултате у лечењу менталних болести.  
● У циљу побољшања менталног здравља, урађен је пројекат „И жена је 

човек“ Удружења за унапређење менталног здравља „Душевна оаза“ Вршац 

и Специјалне болнице за психијатријске болести „Др. Славољуб Бакаловић“ 

презентован је 6 септембра 2019.године. О пројекту су говориле др. Татјана 

Воскресенски, директор психијатријске болнице и координатор проф. 

Мирослава Кућанчанин, заступник/директор „Душевне оазе“. Пројекат је 

финансирала Француска Амбасада и прогласила га најуспешнијим у 

2019.години. 



● Светски дан менталног здравља обележен је ликовном радионицом и 

продајном изложбом радова корисника Центра за ментално здравље, у 

оквиру радне терапије пацијената психијатријске болнице „Др. Славољуб 

Бакаловић“ и чланова Удружења „Душевне оазе“. 
 

У циљу побољшања услова за рад у ванредним ситуацијама: 

● Организована је вежба спашавања и заштите у ванредним ситуацијама – 

18.09.2019.године., на аеродрому и укључена је служба хитне медицинске 

помоћи, црвени крст и полиција,вежба је имала међунаародни карактер 

● Набављен је део опреме за потребе деловања у ванредним ситуацијама 

посредстом Савета за здравље 

У циљу унапређења рада тима за палијативну негу: 

● Учествовање на новим едукацијама од стране представника Дома здравља, 

Савета за здравље, Опште болнице ,Геронтолошког центра и Центра за 

социјални рад,уз приказ модела у раду града Вршца 

 

Уз наративни извештај о раду савета прилаже се  Министарству здравља и табела 

са статистичким показатељима Упитник о раду савета и Уптиник о раду саветника 

пацијената у 2019. коју Министартво здравља редовно прослеђује Савету за 

здравље до 1.марта текуће године за претходну. 

 

Јавно здравље је  усмерено на целу заједницу, са циљем  унапређења здравља 

становништва.Одговорност за  здравље су с тога  препознали  и прихватили  и 

наша локална самоуправа као и сви грађани Вршца. 

 

  

                                           

                                      Председник Савета за здравље  

                                                               прим. др. Даниела Туркоање 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


