ПРОГРАМ СЕМИНАРА
„Безбедност у здравству”
5. април 2019. године, Специјална болница „Чигота”, Златибор
8:30 – 9:00

Регистрација учесника

9:00 – 9:05

Поздравна реч представника Министарства здравља Републике Србије

9:05 – 9:10

Обраћање директора Института за стандардизацију Србије

9:10 – 9:40

Како правилно управљати безбедношћу у здравственим установама – Презентација
европског документа CEN/TS 16850, Упутство за управљање безбедношћу у
здравственим установама

Проф. др Зоран Кековић
9:40 – 9:55

Примена система менаџмента квалитетом у здравственој заштити – Презентација
стандарда SRPS EN 15224:2017, Системи менаџмента квалитетом – Примена
EN ISO 9001:2015 у здравственој заштити

Др Драгана Поповић, координатор сертификације у Сертификационом телу СТ ИСС, секретар комисије
за стандарде KS Z210, Системи менаџмента квалитетом и администрација у здравственој заштити,
Институт за стандардизацију Србије
9:55 – 10:05

Стандарди из безбедности у здравству – SRPS EN ISO 27799, Информатика у

здравству – Управљање безбедношћу информација у здравству помоћу ISO/IEC 27002

Виолета Нешковић-Поповић, руководилац Сектора за информативно-издавачку делатност у
Институту за стандардизацију Србије, водећи проверавач QMS-а и ISMS-а
10:05 – 11:00

Примена Закона о приватном обезбеђењу и Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама у здравственим установама

Драгиша Јовановић, Национална комисија за безбедност и отпорност друштва, Институт за
стандардизацију Србије
Представник надлежног министарства
11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 11:50

Нови Закон о заштити података о личности – Изазови усклађивања са захтевима
нормативног оквира и корисника здравствених услуга

Александар Братић и Јован Милошевић, експерти за информациону безбедност и сертификовани
службеници за заштиту података о личности
11:50 – 12:10

Искуства сертификације у здравственим установама према захтевима стандарда
ISO/IEC 27001, Систем менаџмента безбедношћу информација: заштита информација

Проф. др Гордана Пејовић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
12:10 – 12:30

Специфичности обезбеђења у зависности од врсте здравствене услуге и едукација
угрожених радника у здравству

Проф. др Горан Мандић, Факултет безбедности, Универзитет у Београду
12:30 – 13:30

Дискусија и завршетак семинара

13:30

Ручак за учеснике семинара

