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УВОД

Краљево је релативно млад град, са више модела урбанистичке изградње. У току свог

развоја, прошао је све фазе, од сеоског, до данашњег развијеног градског насеља.

У питању је  административни,  привредни,  спортски и  културни центар уже Србије.

Такође  и  раскрсница  важних  магистралних  праваца.  Убраја  се  у  групу  привредно

развијених  градова  у  Републици  Србији.  У  околини  Краљева  има  много  бањских

лечилишта, као што су Врњачка, Матарушка, Богутовачка и Сирчанска Бања.

 Као  и  у  свим  градовима,  и  у  Краљеву  је  неопходно  постојање  и  функционисање

адекватног здравственог система.

Здравствени систем представља један од најсложенијих система у било којој држави.

Свака  држава  има  обавезу  да  води  рачуна,  и  брине  о  здравственом  стању  свог

становништва.  Систем здравствене  заштите  обухвата здравствену  инфраструктуру  која

обезбеђује  спектар  програма  и  услуга  и  пружа  здравствену  заштиту  појединцима,

породицама и заједници.

Здравствени  систем  мора  да  осигура  физички,  географски  и  економски  доступну  и

приступачну, интегрисану и квалитетну здравствену заштиту. Такође, треба да обезбеди

развој  здравствених  кадрова,  одрживост  финансирања,  децентрализацију  управљања  и

финансирања  здравствене  заштите  и  постављање  грађанина  у  центар  здравственог

система. 

Сврха  система  здравствене  заштите  је очување  и  унапређење  здравља  људи

обезбеђивањем здравствених услуга становништву како модерне, тако и традиционалне

медицине на ефикасан начин, а које су у исто време доступне и прихватљиве људима. 

Здравствене установе, у зависности од здравствене делатности коју обављају, броја и

старосне  структуре  становника  којима  пружају  здравствену  заштиту,  постојећег  броја,

капацитета  и  распореда  здравствених  установа,  степена  урбанизације,  развијености  и

саобраћајне повезаности појединих подручја, доступности здравствене заштите, потребног

обима одређеног нивоа здравствене делатности, као и економске могућности Републике

Србије, оснивају се и адекватно распоређују на целој територији Републике.
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