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Поштоване колегинице и колеге,

Са великом жељом да заједничким радом и сарадњом унапредимо стандарде
дијагностификовања и лечења болесника у Коронарним јединицама, подносим свој
Програм очувања и унапређења организације рада у Коронарним јединицама и будућих
активности Удружења коронарних јединица Србије:

ПРОГРАМ

У циљу побољшања и очувања постигнутих стандарда лечења болесника у Коронарним
јединицама, подносим Програм унапређења рада у Коронарним јединицама и будућим
активностима Удружења коронарних јединица Србије.

Побољшање и очување квалитета рада у Коронарним јединицама Србије развијало би се у
оквиру 4 модула:
1) дијагностика и лечења болесника;
2) едукација медицинског и немедицинског особља;
3) инфраструктура.

МОДУЛ 1.
У циљу побољшања дијагностике и лечења болесника у коронарним јединицама потребно
је урадити следеће:
- формирање стручног тима за праћење, обилазак, проналажење и набавку
савремене опреме која се појављује у свету, а у последње време и код нас, потребне за
ефикаснију и бржу дијагностику и ранији почетак лечења болесника у коронарној
јединици;

- формирање стручног тима за контролу и набавку потребне пратеће опреме
коронарних

јединица

(кревета,

постељине,

санитарне

инфрастуктуре

јединица,

микроклиме);
- формирање стручног тима за контролу довољне количине и ефикасности
медицинског и немедицинског кадра потребног за што ефикасније функционисање
Коронарне јединице.

МОДУЛ 2.
У циљу што боље едукације медицинског и немедицинског особља у коронарним
јединицама, потребо је урадити следеће:
- наставити организовање међународног симпозијума (конгреса) Удружења, са
годишњом фреквенцом или сваке друге године, по договору;
- организовање стручних састанака Удружења краћег облика (приказ до два
занимљива случаја, предавања по одређеним темама, изношење проблема у раду
коронарних јединица), једнодневног типа, три пута годишње или према договору;
- организовање „фокус“ сесија са специфичним случајевима хоспитализованим у
коронарним јединицама, са директним укључивањем путем интернет линка из свих
коронарних јединица (према распореду), уз праћење свих лекара коронарних јединица у
матичним кућама (семинарски тип сесија);
- организовање активне едукације младих лекара у земљи и иностранству, путем
додељивања стручних грантова од стране Удружења.

МОДУЛ 3.
У циљу очувања и побољшања инфраструктуре Удружења потребно је:
- обезбеђивање стабилног и сталног финансирања Регистра Удружења, уз његово
проширење;
- обнављање рада Радних група по стручним областима заступљеним у коронарним
јединицама;
- проширење сарадње са Министраством здравља у циљу побољшања реализације
циљева из Модула 1. и Модула 2;

- проширење научне сарадње са Медицинским факултетима у нашој земљи, као и у
окружењу, уз могућност и међународне сарадње;
- још тешња сарадња са Урдужењем кардиолога Србије, Српским лекарским
друштвом, Удружењем за срчану инсуфицијенцију и другим сродним удружењима и
асоцијацијама;
- још тешња сарадња са Европским удружењем за акутну срчану терапију
Европског удружења кардиолога (ACCA – Acute Cardiac Care Association), као и са другим
сродним удружењима и асоцијацијама у иностранству;
- још тешња повезаност са СТЕМИ мрежом и у мањим срединама, у смислу
размене података, стручних састанака и обезбеђивања нових препорука за што ефикасније
лечење акутног коронарног синдрома;
- интензивнија сарадња са Лекарском комором и Комором медицинских сестара и
техничара, у циљу побољшања квалитета рада у коронарним јединицама.

Београд, 29.09.2020. год.

Проф. др Предраг Митровић

