ЗАХТЕВ
ЗА УВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Захтев за увођење здравствене технологије се односи на процену нових здравствених
технологија ради издавања дозволе за њихово коришћење у здравственим установама и
приватној пракси у Републици Србији
Молимо да попуњен захтев уз евентуалну пратећу документацију доставите на адресу:
Комисија за процену здравствених технологија
Министарство здравља Републике Србије
Немањина 22-26, Београд
Aдреса за електронску пошту (e-mail): nove.tehnologije@zdravlje.gov.rs

УВОД
Према Закону о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12) у спровођењу здравствене заштите здравствена

установа и приватна пракса дужне су да примењују научно доказане, проверене и безбедне
здравствене технологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији.

Под здравственим технологијама, у смислу овог закона, подразумевају се све здравствене
методе и поступци који се могу користити у циљу унапређивања здравља људи, у
превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, који обухватају
безбедне, квалитетне и ефикасне лекове и медицинска средства, медицинске процедуре,
као и услове за пружање здравствене заштите.
Процену здравствених технологија врши Министарство, на основу анализе медицинских,
етичких, друштвених и економских последица и ефеката развијања, ширења или
коришћења здравствених технологија у пружању здравствене заштите. Ради процене
здравствених технологија министар образује Комисију за процену здравствених
технологија, као стручно тело.
Здравствена установа, односно приватна пракса подноси захтев Министарству за издавање
дозволе за коришћење нових здравствених технологија.
Под новим здравственим технологијама, у смислу овог закона, подразумевају се
здравствене технологије које се по први пут уводе за коришћење у здравственим
установама у Републици, односно за одређене нивое здравствене заштите, као и
здравствене технологије које по први пут користи одређена здравствена установа, односно
приватна пракса.
Здравствена установа, односно приватна пракса не сме користити нове здравствене
технологије без дозволе за коришћење нових здравствених технологија издате од стране
Министарства у складу са овим законом.
Ако здравствена установа, односно приватна пракса користи нове здравствене технологије
без дозволе за коришћење нових здравствених технологија, Министарство доноси решење
о забрани коришћења нових здравствених технологија.

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пун назив здравствене
установе/Подносиоца захтева

Датум подношења захтева:
Захтев број:

Име и функција:
Адреса:

(не попуњавати-служи у административне сврхе)

Телефон:
Факс:
Адреса електронске поште (е mail):

Захтев за здравствену технологију
Тип здравствене технологије (означити одговарајући тип)
 Медицинска средства  Медицинска процедура   Медицинска опрема 
 Лекови 
Услови пружања здравствене заштите 
Назив технологије (на српском језику и у оригиналу):
Болест/стање код којег примена траженог средства/процедуре/опреме/лека/услова пружања
здравствене заштите даје најбоље резулате:
Ниво здравствене заштите за који се тражи примена здравствене технологије (означити
одговарајући ниво)
 примарна  секундарна   терцијарна здравствена заштита 
Тражена здравствена технологија се користи (означити одговарајуће) у:
 превенцији  дијагностици лечењу болести/ повреда  рехабилитацији 
Циљна група популације
Инциденција и преваленција наведене
корисника/пацијената (пол, старост и
болести/стања у Републици Србији (уколико
друге карактеристике):
постоје подаци):

Образложење за увођење нове технологије (максимум 100 речи):

2. ОПИС ТРАЖЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Детаљан опис траженог средства/процедуре/опреме/лека/услова пружања здравствене
заштите (до 250 речи):

Означите уколико постоје исте или сличне здравствене технологије тренутно дoступне или
које се користе у пружању здравствене заштите у Републици Србији
 ДА  НЕ
Уколико постоје, означите које:
__________________________________________________________________
Наведите да ли је нова здравствена технологија замена или допуна постојећој која је већ у
употреби у вашој здравственој установи или представља потпуну новину
 замена  допуна  потпуно нова здравствена технологија
Да ли се тражена, нова здравствена технологија већ налази у употреби у некој другој
земљи?
 ДА  НЕ
Уколико је тако наведите где, колико дуго и под којим условима (до 150 речи).

Да ли увођење нове здравствене технологије захтева усавршавање, надоградњу знања и
вештина запослених?
 ДА  НЕ
[Уколико захтева, наведите детаљно (a) број запослених према стручној спреми и
занимању; (b) врсту и дужину потребне едукације/обуке и (c) износ потребних средстава за
едукацију/обуку и начин на који ће ваша установа обезбедити та средства ]
(a)
(b)
(c)

3. ДОКАЗИ ДА СЕ РАДИ О НАУЧНО ДОКАЗАНОЈ,
ПРОВЕРЕНОЈ И БЕЗБЕДНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ
ТЕХНОЛОГИЈИ
Наведите
Медицинске последице и ефекте коришћења тражене здравствене технологије (навести
литературу/студије које пружају адекватне доказе)

Литературу/студије/водиче добре клиничке праксе/извештаје о процени здравствених
технологија који сведоче о томе да је нова здравствена технологија доказано ефективнија у
поређењу са алтернативама или постојећом праксом за дату/е индикацију/е

Етичке последице и ефекте коришћења тражене здравствене технологије (навести
литературу/студије које пружају адекватне доказе)

Наведите
Последице и ефекте по безбедност при коришћењу тражене здравствене технологије
(навести литературу/студије које пружају адекватне доказе). Уколико се ради о
дијагностичкој методи пружити доказе о сензитивности и специфичности дате методе.

Утицај на искоришћеност ресурса и економске ефекте коришћења тражене здравствене
технологије, и то:
Процењен број корисника/пацијената који гравитирају вашој здравственој установи а који
би имали индикацију/е за коришћење тражене здравствене технологије:
Процењен број нових корисника/пацијената у свакој од првих пет година од увођења нове
здравствене технологије а који гравитирају вашој здравственој установи и који би имали
индикацију/е за коришћење тражене здравствене технологије:
Процена директних трошкова на нивоу ваше здравствене установе повезаних са увођењем
нове здравствене технологије на годишњем нивоу:

Процена директних уштеда на нивоу ваше здравствене установе повезаних са увођењем
нове здравствене технологије на годишњем нивоу:
Начин на који би установа сносила трошкове увођења нове здравствене технологије:
 из сопствених средстава  средства локалне самоуправе  Министарство здравља
 Републички завод за здравствено осигурање  друго (навести шта)
Начин на који би установа сносила трошкове коришћења нове здравствене технологије:
 из сопствених средстава  средства локалне самоуправе  наплаћивањем пуне цене
услуге од корисника/пацијента  рефундирањем од РЗЗО  друго (навести шта)

4. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. Да би био разматран од стране Комисије за процену здравствених технологија захтев
мора садржати све тражене податке.
2. Опис здравствене технологије из овог захтева мора садржавати доказе да тражена
здравствена технологија доприноси унапређењу здравља људи макар колико и она
технологија која је већ у употреби, али се у том случају морају поднети докази о кост
ефективности нове технологије.
3. Сва пратећа документација која се прилаже уз овај захтев мора да поштује принципе
права корисника/пацијента и не сме да садржи ни једну информацију (делимичну или у
целини) која би нарушила приватност података о кориснику/пацијенту.

5. ОДГОВОРНОСТ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И МИНИСТАРСТВА
ЗДРАВЉА
1. Комисија за процену здравствених технологија спроводи процену на основу научних
доказа и објективно и даје мишљење руководећи се новим технологијама из области
медицине које се примењују у другим високо развијеним земљама, чија је научна
прихватљивост потврђена у медицинској пракси тих земаља, а могу се примењивати у
спровођењу здравствене заштите код нас.
2. На основу мишљења Комисије за процену здравствених технологија, Министарство
решењем издаје дозволу за коришћење нових здравствених технологија у здравственој
установи, односно приватној пракси у најкраћем року, у општем случају до 30 радних дана.
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега може се покренути управни
спор.
3. Поштоваће се поверљивост података о подносиоцу захтева као и други подаци наведени
у захтеву.
4. Материјал који подносилац захтева приложи уз овај захтев могу бити достављени
стручњацима ресорног или других министарстава као независним консултантима које
Комисија евентуално ангажује ради доношења правилне процене.

Датум:

Потпис и печат подносиоца захтева

