Здравствена и социјална заштита
Здравствени центар “Студеница” ради као регионална болница и има , за наше услове,
развијен облик превентивне медицине.
Здравствени центар "Студеница" чине следеће целине:
 Дом здравља Краљево у чији састав улазе: служба за здравствену заштиту одраслог
становништва (здравствене станице и амбуланте), служба за задрвствену заштиту жена,
служба за задрвствену заштиту деце, служба за стоматолошку здравствену заштиту,
служба хитне медицинске помоћи, служба за кућно лечење и здравствену негу, служба
поливалентне патронаже, служба медицине рада, специјалистичке амбуланте,
превентивни центар и служба за санитетски превоз и транспорт.
 Општа болница, у чији састав улазе: интернистички сектор, психијатријско
одељење, хируршки сектор, одељење гинекологије и акушерства, одељење за дечије
болести, функционално дијагностички сектор.
 Заједничке службе у чији састав улазе: управа, сектор за правне, опште,
кадровске и послове обезбеђења, сектор за економско – финансијске послове, одсек
информатике, сектор других заједничких служби.
Здравствени центар Студеница располаже са око 600 постеља. Здравствени центар је
био тешко оштећен у земљотресу из новембра 2010. године, а његова реконструкција
започета је другој половини 2013. године.
Поред Здравственог центра на територији града постоје још и Завод за заштиту здравља,
Апотекарска установа и Завод за специјализовану рехабилитацију „Агенс“ у Матарушкој
Бањи. На територији града Краљева постоје такође и регистроване приватне лекарске и
специјалистичке ординације, стоматолошке ординације и лабараторије.
Улагања у здравство и социјални рад, 2012. године

Град Краљево

Расходи (улагања) у здравство и социјални
рад

3.166.808.000,00

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2013, табела
6.1

Улагања (расходи) корисника буџетских средстава у 2012. години у граду Краљеву
су износила, укупно, 9.339.236.000,00 динара, од чега је на расходе у здравство и
социјални рад одлазило 3.166.808.000,00 динара.
У Краљеву су у 2012. години радила 352 лекара. Од укупног броја лекара 41 су
стоматолози а 69 су фармацеути. На једног лекара у Краљеву долази 354 становника.

Лекари, стоматолози и фармацеути у здравственој служби 1, 2012.
Леркари – укупно
Лекари опште медицине
Лекари на специјализацији
Лекари специјалисти
Стоматолози
Фармацеути
Број становника на једног лекара у
општини
Број становника на једног лекара у округу
Број становника на једног лекара у Србији

Град Краљево
352
49
34
269
41
69
354
422
343

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2013, табела
18.1

Напомена: Подаци се односе само на установе у плану мреже здравствених устанва Републике
Србије.

Град Краљево има две установе социјалне заштите, Центар за социјални рад и
Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи.
Корисници социјалне заштите, 2012.
Укупно
Деца
Млади
Одрасли
Остарели

Град Краљево
10.491
2.459
1.076
5.081
1.875

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2013, табела
19.1
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Подаци института за јавно здравље Србије

