
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Повећање обухвата деце школског узраста са 
руралних подручја општине Горњи Милановац 

основним стоматолошким услугама 

„ЗДРАВИ ЗУБИ ЗА ЗДРАВУ И 
НАСМЕЈАНУ ШКОЛУ“



Општина Горњи Милановац 

ü Љиљана Тешић, 
начелник Одељења за 
друштвене делатности; 

ü Слободанка Петровић, 
Одељење за друштвене 
делатности; 

ü Иван Антић, 
Канцеларија за 
развојне пројекте; 

ü Др Драгица Топаловић, 
директор Дома здравља 
Горњи Милановац, и 

ü Др Радован Јаковљевић, 
начелник Стоматолошке 
службе Дома здравља 
Горњи Милановац 

Наш тим:



Проблем оралног здравља у нашој општини 
vПрема броју становника, општина Горњи Милановац требало би 
да има око један милион, 420 хиљада и 992 зуба. 
vАли, с обзиром на то да је поменути број становника забележен 
на попису из 2011, до сада их је бар 10% мање. 
vА кад се томе дода податак да нам становништво убрзано стари, 
одузимамо бар још 10%. 
vПа још кад знамо да нам млади масовно одлазе у веће 
економске центре, одузимамо још 10%. 
vТако одузимајући, долазимо до броја од 992 хиљаде и само 2 
зуба. 
vАли, колико је од тих зуба здраво? 
vДа ли њихови власници иду редовно код стоматолога?



Проблем оралног здравља у нашој општини 

•  Ове поражавајуће податке локална 
самоуправа покушаће да поправи 
формирањем мобилних амбуланти, због 
здравља, али и због лепоте и осмеха. 

•  Ако смо већ познати као „бели лабуд у 
језеру зеленила“, онда не смемо 
занемарити белину зуба, блиставост 
осмеха и значај здраве вилице.



Основни подаци о примарној здравственој 
заштити у нашој локалној самоуправи 

Политика јавног здравља је заснована на 
доказима 

q Примарна здравствена заштита у општини 
Горњи Милановац темељи се на обезбеђивању 
услова за здравље становништва и здравих 
стилова живота. 

qКако се у нашем здравственом систему често 
користи слоган:“Квалитет је посао свих“, да би 
смо га достигли и одржали, пратимо и 
евалуирамо доступне податке о функционисњу 
ПЗЗ на нашој територији



Основни подаци о примарној здравственој 
заштити у нашој локалној самоуправи 
Изабрани показатењи на основу истраживања: 
q34,4% испитаних грађана користи услуге Дома здравља  једном 

годишње 
q16,9% испитаних не користи услуге Дома здравља у току године 
qВелики проценат становника није довољно информисано о 

правима пацијената и никоме се не би обратили у случају 
њиховог кршења 

qМање од 10% становника користи услуге приватних лекара. 
Разлози могу бити различити: финансијске природе као и 
чињеница да већина пацијената добија задовољавајућу 
терапију на примарном нивоу. 

qНе постоје кол и информативни центри који би примарно 
пружили саветодавне услуге



Опис планиране услуге, назив 
услуге 

Повећање обухвата децe школског узраста са 
руралних подручја општине Горњи Милановац 
основним стоматолошким услугама. 

Опис планиране услуге: 

Овим пројектом замишљено је да деца школског 
узраста од I до IV разреда основних школа са 
руралних подручја буду обухваћена стоматолошким 
третманом у две фазе:



Фазе нашег плана 
I – фаза II  фаза 

•  интезивна примена свих 
метода здравственог 
васпитног рада 
(индивидуална  и групна 
едукација, коришћење: 
флајера постера, ДВД-a, 
ЦД-а) са циљем да се 
подигне запуштен ниво 
хигијенске и здравствене 
културе, стицање знања 
које ће постати навика у 
очувању оралног здравља 

•  организовано и планско 
довођење деце са 
обезбеђеним превозом у 
најближе стоматолошке 
амбуланте у којима ће 
обавити потребне 
стоматолошке 
интервенције.



У ДРУГОЈ ФАЗИ ЈЕ ПОСЕБАН АКЦЕНАТ УСМЕРЕН НА: 

Øзаливање, пломбирање, екстракцију и конзервативно 
третирање сталних зуба (шестице), 

Øпримену интерцептивних ортодонских метода са 
упућивањем деце ортодонту, који за то имају 
индикације и 

Øконтролу, индентификацију денталног плака и 
флуоризацију зуба.



Опис тренутне ситуације 
НЕПОВОЉНИ ПОКАЗАТЕЉИ ОРАЛНОГ ЗДРАВЉА: 
•  Каријес и парадонтопатија су најзаступљеније болести деце 

школског узраста од I до IV разреда 

•  Проценат здравих млечних и сталних зуба код деце узраста до 7 
година је 15,05%, а узраста до 12 година је 20,4%; 

•  С најмање једном пломбом обухват деце узраста: 
од 4 – 6 година је 15%; 
од 7 – 9 година је 24%; 
од 10 – 14 година је 40%; 
од 14 – 18 година је 80%. 

Када је реч о руралном подручју наше општине, подвлачимо да 
стоматолошке амбуланте постоје само у 4 села (Прањани, Бершићи, 
Рудник и Враћевшница) од укупно 62 села, која се налазе на површини 
од 836 км2.



НЕГАТИВНИ ТРЕНДОВИ: 

ØУ општини Горњи Милановац вредност КЕП-а *је 4,9, 
док је у већини европских земаља тај број испод 3, а у 
већини земаља ЕУ креће се између 0,5 и 1,5; 

Ø У претходних 6 месеци у 4 сеоске амбуланте, на 
којима гравитира 29 издвојених одељења са 
приближно 400 ученика, конзервативно је третирано 
само 160 зуба, 22 је заливено и урађено је око 80 
екстракција. 

* KEП - Индекс који се  односи на каријес, естраховање 
и пломбирање зуба у односу  на одређени број деце



Опис плана имплементације 
услуге 
ПЛАН АКТИВНОСТИ: 

ØУспостављање Координационог тима 
ØНабавка материјала и опреме 
ØМере и активности у оквиру примарне 

превенције 
Ø Мере и активности у оквиру секундарне 

превенције 
Ø Контрола и евалуација пројектних 

активности



ФИНАНСИЈСКА ПРОЦЕНА: 
•  За  почетак имплементације пројекта предвиђено је 

300.000 динара. 

•  Према доступности извора финансирања очекујемо 
подршку локалне самоуправе намењену за реализацију и 
следећих фаза планираних активности; 

•  Основне вредности овог 
пројекта су: 

планирање из базе 
мултидисциплинарност 
партиципативност 
консензус 

Свих партнера на локалном нивоу 
(локална самоуправа, установе, 

институције, привреда, удружења, 
НВО, медији, појединци) у циљу 
промоције, унапређења и очувања 

општег  здравља а 
посебно здравља уста и зуба.



Овим пројектом спајамо: 
људе, знања (струку) и политике, које за своје 
грађане желе осигурати здравље. 

Изазови за имплементацију услуге 

ØНизак степен здравствене просвећености 
(посебно стоматолошке)   и страх од стоматолога 

Ø Реализација пројекта почиње у касним јесењим и зимским 
месецима; недовољна саобраћајна повезаност и велика 
удаљеност од Стоматолошке службе, Дома здравља Горњи 
Милановац; 

ØНедовољан број теренских стоматолошких амбуланти, 
недовољна опремљеност и услови рада; 

ØНедостатак свести и информисаности деце и њихових 
родитеља о потреби очувања оралног здравља



Одрживост пројекта 
ØМогућност наставка пројектних и сличних акција постоји 

ØПозитивна пракса, која се очекује као резултат активности 
наведених у овом пројекту, биће добар основ за аплицирање за 
средства код других донатора и наставак акција побољшања 
оралног здравља код других угрожених популационих група 

Ø Упутиће се предлог локалној самоуправи да се у буџету 
општине планирају средства којим би се периодично 
финансирале најнеопходније стоматолошке интервенције за 
угрожене популационе групе, првенствено на руралном подручју 

ØНа овај начин створиће се услови да Горњи Милановац буде 
препознатљив лидер у акцијама које промовишу здравље уста и 
зуба, тј. здрав осмех и здрав начин живота.





Хвала на пажњи! 

Љиљана Тешић, 
начелница Одељења за друштвене 
делатности у Општинској управи у 
Горњем Милановцу 
E-mail: ljiljana.tesic@gornjimilanovac.rs 
Телефон: +381 32 515-00-44 
мобилни:  060 33 777 51


