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Дом здравља Обреновац

Основан 1952 године, са првобитним
називом

Дома народног здравља.
Први управник је био Др Риста Пурић,
рођен у Ваљеву 1896.- 1962. Медицински
факултет је завршио у Паризу и Женеви.
Организовао рад првог породилишта, дао
прву БЦГ вакцину и одликован орденом
заслуга за народ.
Прву апотеку основа Марко Стојановић
1889-1976. у Обреновцу.
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Организациона структура Дома
здравља

Главни објекат Дома здравља у
Обреновцу: објекти А, Б и Ц и у плану
изградња објекта Д.
Има 7 здравствених станица и 5
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амбуланти.
Дом здравља покрива 29 насељених
места, површине 410км2. Најудаљеније
насељено место од Дома здравља је
33км.



Развој дома здравља
1971 год. број становника у Обреновцу према
пописним подацима био је 53200.

запослених 177, здравствених 120 немедицинских
57.
1980 год. број становника  61250
број запослених 340 –здр.радника 251,
немедицинских  89.
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немедицинских  89.
1985 год. број становника 64477,
број запослених 480 од тога 388 медицинских и 102
немедицинских.
2008 год.број становника око 80000
број запослених 428 од тога 337 медицинских
радника и 91 немедицинских.
У задњих 20 год. број становника је порастао за око
18000,док се број запослених смањио за 93.



Садашње стање:

Број становника по последњем попису у
2012.год.: 74.460
број запослених: на неодређено време 387,
на одређено време 53 радника, од тога нана одређено време 5
неодређено: 307 медицинских радника и 80
немедицинских; на одређено: медицинских
38, немедицнских 15 радника
ДЗО пружа ЗЗ великом броју корисника који
имају викендице и изабраног лекара у ДЗО
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Структура запослених на дан
 год.  радника

Медицински радници високе стручене спреме: 119 или 30.7%
Лекара опште медицине:31
На специјализацији: 8
Лекара специјалиста: 62
Стоматолога: 10
Здравствени сарадници: 8 или 2.1%
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Здравствени сарадници: 8 или 2.1%

Остали медицински радници: 188 или 46.7%
Виша стручна спрема: 20
Средња стручна спрема: 168

Немедицински радници: 80 или 20.6%



Унутрашња организација Дома
здравља

Служба за здравствену заштиту одраслих
Служба за здравствену заштиту жена
Служба за заштиту деце са поливалентном
патронажом
Служба за здравствену заштиту радника
Служба за хитну медицинску помоћ
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Служба за хитну медицинску помоћ
Специјалистичко-консултативна служба
Служба за радиолошку и лабораторијску
дијагностику
Служба за кућно лечење
Служба за хемодијализу
Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Служба зa правне, економско-финансијске, техничке
и друге сличне послове



Процена становништва Завода за статистику
за 2012.год. са расељеним лицима је: 

деца 0-6 г: 5308;
деца 7-18 г: 9541;
одрасли 19 64 г je 46885

Старосна структура становника
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одрасли 19-64 г je: 46885;
преко 64 г je: 10963;
укупно одраслих: 57848;
жене преко 15 г: 31139.



ИНВЕСТИЦИЈЕ

Завршена је реконструкција  и пуштена је у
септембру 2006.године у рад ЗС Грабовац.
Вредност радова на реконструкцији ове
здравствене станице износи

3.861.000,00 динара
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3.861.000,00 динара

Министарство здравља финансирало
је изградњу новог објекта ЗА Мала Моштаница
у вредности од 4.470.000,00 динара



ИНВЕСТИЦИЈЕ

Из Буџета  Града финансирани су
грађевинско-занатски и инсталациони
радови на:
ЗА Ушће,
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ЗС Забрежје и
ЗС Дражевац

вредности радова: 1.123.934,55 динара.



ИНВЕСТИЦИЈЕ

Из средстава добијених за постигнуте
резултате у сталном унапређењу квалитета
здравствене заштите од стране Министарства

здравља у износу од 1.500.000,00 динара
купљени су :
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купљени су :

аутоклав вредности  446.040,00 динара
рачунарска опрема вредности 117.400,00
доставно возило вредности 886.039,12 динара.



ИНВЕСТИЦИЈЕ

У току 2007 године реконструисана је
Апотека II. У центру града  укупна
вредност радова 413.000,00 динара.
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Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда донирала је 350.000,00
динара за потребе ове реконструкције.



ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2007 години набављен је колор-доплер
апарат марке „ Сименс „ са 2 сонде укупне
вредности 1.725.000,00 динара
Такође је набављен нови копир апарат, у
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Такође је набављен нови у
вредности од 174.819,36 динара.
Из средстава буџета Града, посредством
Секретаријата за здравство, набављен је
остедензитометар у вредности oд
1.475.000,00 динара



ИНВЕСТИЦИЈЕ

РЗЗО је пренео 10.маја 2007.год. 4.372.000,00
динара за занављање основних средстава.Из
наведених средстава извршена је набавка
следеће опреме:

-Три путничка возила “ у замену “старо за ново” у
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-Три путничка возила “ у замену старо за ново у
вредности од 1.030.706,40 динара.
-десет рачунара у вредности од 174.800,00 динара,
-десет клима у вредности од 190.720,00 динара,
-стоматолошке столице у вредности од 291.028,12
динара,
-Медицински инструменти и ситан инвентар (пинцете,
хваталице, пешкир, компресе мерач крвног притиска
и сл)” у вредности од 213.274,38 динара,



ИНВЕСТИЦИЈЕ

-индустријска веш машина у вредности 433.272,40 динара,
-четири професионална инхалатора у вредности 380.160,00
динара,
-три сува стерилизатора од 60 литара вредности 217.600,00
динара,
-суви стерилизатор од 120 л динара 97.873,92 ,
-седам боца за кисеоник вредности 69.384,00.
-колпоскоп у вредности од 367.275,00 динара,
- два микроскопа вредности 90.302,71 динара,
-Екг троканални ,пулсни оксиметар и отоскоп вредности
189.500,00 динара
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ИНВЕСТИЦИЈЕ

Реализована је набавка санитетског
возила са пратећом опремом у вредности
од 2.649.063,24 динара
Набављено је постројење за прераду воде
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Набављено је постројење за прераду воде
за хемодијализу на принципу реверзне
осмозе у вредности 2.359.882,00 динара.



ИНВЕСТИЦИЈЕ

Од средстава Секретаријата за здравство Града
Београда из Буџета Града одобрено је
6.848.779,24 динара за адаптацију и
реконструкцију ЗA Звечка, ЗС Скела,и ЗА Ушће
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За реконструкцију и санацију ЗС Дражевац, ЗС
Стублине и ЗС Забрежје -вредност радова
14.900.000,00 динара ,такође су одобрена
средства из наведеног извора финансирања а у
току су тендери за извођаче радова.
Завршена реконструкција ЗС Дражевац и
Стублине у 2008.-ој год.



ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2008.години Град Београд  посредством
Секретаријата за здравство донирао је
набавку биохемијског анализатора
вредности 4.059.000,00 динара
“Fresenius medical care” je донирао 4 нова
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“Fresenius medical care” je донирао 4 нова
фрезенијус 4008 С апарата за дијализу
вредности по апарату: 1.120.000,00 динара
У 2008. и 2009.год.: четири путничка
возила, два санитетска возила и набавка
компјутерске опреме.



Показатељи реализације Плана рада

У 2007 години је планирано 1048683 посете, од
чега је реализовано 1000929 посета или 98,4%
Укупан план услуга је био 245053, а реализовано
је 282404 или 115,2%
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У 2008 години је планирано посета 989234, док је
за прво тромрсечје реализовано 267956 или
27,1% од планираног броја
План услуга за 2008 годину је 282470, са
реализацијом у првом тромесечјум од 74621 или
26,4% одпланираног броја услуга за текућу
годину.



ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2009.год.

Завршена реконструкција Здравствене
станице Забрежје
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Радови у 2010.год

Реконструкција Одсека за мамографију
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Радови у 2011.год

Реконструкција Службе за стоматолошку ЗЗ
Реконструкција простора Службе за
заједничке послове
Реконструкција простора СпецијалистичкеРеконструкција простора Специјалистичке
службе-опремање две амбуланте опште
медицине
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Радови на изградњи2012.год

Изграђена ЗА Кртинска
Реконструисана Служба за ЗЗ деце
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