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„Информатизација здравства 2016.“
1. Информатичари, произвођачи софтвера и Министарство здравља су један тим који треба
заједно да ради на информатизацији здравственог система Србије. Стога, у циљу успешног
наставка информатизације, са посебним аспектом на пројекат имплементације Интегрисаног
здравственог информационог система (ИЗИС) неопходно је успоставити интензивну сарадњу
Министарства здравља и Удружења информатичара у здравству Србије (УИЗС) која ће у
најкраћем року обезбедити:
 израду стратегије еЗдравља која ће омогућити планску информатизацију здравственог
система, као и свих лиценцираних пружалаца здравствених услуга и уједно бити у складу са
препорукама и обавезама према СЗО и ЕУ. Информатизација треба истовремено да иде у два
правца:
- увођење постојећих е-докумената (ЕЗК, е-упут, е-рецепт и/или е-фактура) у све
здравствене установе, а тиме и за све пацијенте који се лече у Републици Србији
- наставак информатизације свих процеса у здравственим установама Србије
 израду и/или измену постојећих правних аката који ће правно подржати рад ИЗИС-а и
обезбедити пуну примену међународних стандарда,
 стандардизовање и лиценцирање свих софтверских производа који се користе у
здравственом систему и изради прописа који дефинишу минималне софтверске услове, као
дела опште лиценце за рад свих пружалаца здравствених услуга,
 дефинисање садржаја и начина коришћења база знања које ИЗИС продукује, које би биле
доступне у складу са одговарајућим правима,
 кадровско унапређење техничке подршке ИЗИС-у при Министарству здравља и унутар
здравствених установа,
 формирање самосталних информатичких организационих јединица унутар здравствених
установа на свим нивоима здравстене заштите, подређених непосредно руководиоцу
здравствене установе,
 запошљавање информатичара, изузимајући их из рационализације кадрова,
 унапређење статуса информатичара кроз повећање примања и омогућавање адекватне и
континуиране едукације.
2. Да би се све наведено и реализовало неопходно је, по угледу на македонско Министарство
здравља, формирати ИТ једниницу (назвати је Управа, Сектор или Дата Центар) у којој ће
радити тим стучних и стално запослених кадрова који ће за резултате у спровођењу
информатизације бити одговоран Министру здравља.
3. Први састанак Министарства здравља и Удружења информатичара у здравству Србије (УИЗС)
треба да се организује у најкраћем року, а најкасније до краја јуна. Главне теме састанка би
биле формирање заједничког Тима за ИЗИС који ће радити на претходно наведеним
активностима у циљу реализације договореног.
Овај документ је достављен учесницима стручног скупа и широј стручној јавности.
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