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На основу члана 33. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", 

број 125/04) и  члана 6. став 1. Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких 

инфекција ("Службени гласник РС", број 77/15) 

 

Доносим 

 

ПЛАН ЗАПРЕВЕНЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

У ДОМУ ЗДРАВЉА „РУМА“ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I. УВОД 

1. Организација епидемиолошког надзора 

1.1 На основу Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција у 

установи се доноси Програм и План за спречавање, рано откривање и сузбијање болничких 

инфекција. 

1.2 Програмом се утврђују дугорочни циљеви, активности и методе рада, начин организовања, 

спровођења и контроле, учесници у спровођењу програма и њихови задаци. 

1.3 Планом се утврђују активности у току једне календарске године за заштиту од појаве болничких 

инфекција. 

1.4 Предлог Програма и Плана сачињава Комисија за заштиту од болничких инфекција, а доноси га 

директор. 

1.5 План за наредну годину доноси се до 31.децембра текуће године и доставља надлежном ЗЈЗ 

Сремска Митровица 

Дефиниција болничке инфекције  

У Дому Здравља „Рума“ спроводи се надзор над болничким инфекцијама. Болничка инфекција, 

односно инфекција повезана са здравственом заштитом је инфекција настала код пацијената и особља у 

здравственој установи или као резултат непожељне реакције организма на присуство инфективног агенса 

и/или његових токсина, а која није била присутна нити је пацијент био у инкубацији приликом пријема. 

Сви запослени су дужни  да спроводе стручне, организационе и друге прописане мере у циљу 

спречавања појаве, раног откривања и сузбијања болничких инфекција. 

Инфекција се сматра болничком ако је настала у Дому здравља и то: 

1. После отпуста пацијента са хоспиталног лечења у другој здравственој установи секундарног или 

терцијарног нивоа, а епидемиолошки подаци показују да је настала у здравственој установи; 

2. ако се утврди да је повезана са хируршком интервенцијом, а испољи се у току 30 дана после 

хируршке интервенције  

3. код лица запослених у установи. 
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Дефиниција епидемије болничке инфекције 

 Епидемија болничке инфекције представља појаву болничких инфекција изазваних истим 

узрочником у броју који превазилази уобичајену учесталост у одређеној групи пацијената у одређеном 

временском периоду. Болничке инфекције које чине епидемију епидемиолошки су повезане не само по 

месту и времену јављања, већ и по предузетим поступцима у дијагностици, нези или лечењу пацијента. 

 

II. АКТИВНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Надзор над болничким инфекцијама  

1. Епидемиолошки надзор 

- епидемиолошки надзор (активни) – спроводи Одељење за болничке инфекције односно 

специјалиста епидемиолог дома здравља  и два виша санитарна техничаа запослен/а у дому здравља, а који 

уједно чине и чланове Комисије за превенцију и сузбијање болничких инфекција; 

Садржај епидемиолошког надзора чине следеће активности: 

 активно прикупљање (откривање и регистровање), обрада, опоређивање, тумачење и достављање 

података о болничким инфекцијама и епидемијама болничких инфекција и сачињавање одређених 

препорука, као и контрола спровођења мера; 

 класификовање БИ према  дефиницијама БИ ( Приручник 1, ИЗЈЗ Србије) 

 изналажење начина настанка и фактора ризика за настанак болничких инфекција; 

Објекат посматрања су пацијенти и клинички испољене инфекције; 

- План активног епидемиолошког надзора ( у прилогу) доставља Одељење за болничке инфекције 

установе у сарадњи са епидемиологом ЗЗЈЗ Сремска Митровица, а у изради учествују чланови Комисије за 

превенцију и сузбијање болничких инфекција (у даљем тексту: Комисија).  

 

Годишњим планом болничких инфекција у 2017. години, у Дому Здравља Рума предвиђено је: 

 Превенција појаве болничких инфекција и епидемија у установи; 

 Стручни приоритети у сузбијању болничких инфекција у установи су:  

 Превијалишта; 

 Одељење за интервенције,  

 Хитна помоћ. 
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 Методологија  праћења болничких инфекција у установи у циљу утврђивања показатеља учесталости 

болничких инфекција у Дому Здравља : 

А)  У превијалиштима, одељењима за интервенције и хитној помоћи спроводи се активан епидемиолошки 

надзор.  

 Праћење примене препорука и мера као и  анализа кретања болничких инфекција вршиће се 

сарадњи са надлежним Заводом  за јавно здравље 

 Разматрање периодичних извештаја коју припрема  Одељење за болничке инфекције Дома 

Здравља 

 

2. Санитарно - хигијенски надзор 

- санитарно – хигијенски надзор врше виши санитарни техничари  према посебном плану ( у прилогу). 

- објекат посматрања је болничка средина (превијалишта, одељење за интервенције, хитна помоћ); 

- садржај санитарно – хигијенског надзора је контрола спровођења општих мера спречавања и сузбијања 

болничких инфекција, микробиолошко испитивање за разјашњење санитарно – хигијенских проблема и 

сачињавање одговарајућих препорука; 

- санитарно – хигијенским надзором се постиже ефикасност у спровођењу општих мера за спречавање и 

сузбијање болничких инфекција; 

- прописивање поступака одржавања хигијене и дезинфекције на одељењима са повећаним ризиком према 

процени Комисије; 

- спровођење прописаних мера, режима рада, облачења и поступака запослених при дијагностици и 

другим пословима; 

- мере здравственог просвећивања и васпитања, 

- спровођење одређењих мера по епидемиолошким индикацијама. 

3. Спречавање и сузбијање епидемија болничких инфекција 

- откривање епидемије; 

- обавештавање о епидемији; 

- лабораторијско испитивање; 

- примена мера изолације, дезинфекције, имунизације и хемиопрофилаксе. 

У случају појаве случајева болничких инфекција које су епидемиолошки повезане не само по месту и 

времену јављања, већ и по предузетим поступцима у дијагностици, нези или лечењу пацијента, спроводе се 

мере сузбијања епидемије које предлаже Одељење за болничке инфекције установе у сарадњи са 

надлежним Заводом за јавно здравље а  налаже Комсија након усвајања. 
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КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА САНИТАРНО – ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА 

– БАКТЕРИОЛОШКИ БРИСЕВИ 

 

За оцену спровођења мера и степена чистоће и дезинфекције узимају се бактериолошки брисеви. Узимају 

се брисеви са радних површина, руку, испод ноктију, нужничка даска, умиваоници, када, радна одећа, 

постељина, кваке (нарочито нужничке), подови, зидови и по личној оцени на основу стања у просторији. 

Динамика узимања брисева и места са којих се узимају утврђује се  према посебном плану  ( у прилогу) 

који одређује специјалиста епидемиолог. 

ЗАКЉУЧАК 

 

Сви запослени су дужни да се придржавају Програма и Плана за превенцију и сузбијање болничких 

инфекција, прописаних упутстава, других интерних правилника и процедура у циљу превенције, раног 

откривања и сузбијања болничких инфекција. Одељење за болничке инфекције на стручним колегијумима 

и на Комисијама минимум четири пута годишње разматра актуелну епидемиолошку ситуацију болничких 

инфекција и ванредно у случају епидемије. 

Током редовне и ванредне контроле стручног рада Комисија за унутрашњи стручни надзор врши контролу 

примене мера и активности на превенцији и сузбијању болничких инфекција и о томе доставља извештај 

директору и Комисији за превенцију и сузбијање болничких инфекција. 

Комисија за поступање са медицинским инфективним отпадом доставља извештај директору и Комисији о 

извршеној контроли. 

Комисија за контролу поступка стерилизације доставља извештај о извршеној контроли Комисији и 

директору установе. 

Главна сестра подноси извештај директору и Комисији о извршеној спољашњој санитарној контроли, 

резултатима бактериолошке контроле стерилизације и извршеном поступку дезинсекције и дератизације. 

У складу са Законом о јавним набавкама обезбеђују се услуге бактериолошке контроле стерилизације и 

одржавање хигијене радних површина, услуге ДДД, уклањања комуналног и медицинског инфективног 

отпада као и сви други поступци за превенцију и сузбијање болничких инфекција за које у Дому здравља 

„Рума“ не постоји одговарајући кадар, услови, прибор и опрема за рад. 

 

 

 



ПЛАН  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ  И  СУЗБИЈАЊЕ  БОЛНИЧКИХ  ИНФЕКЦИЈА 

У  ДОМУ  ЗДРАВЉА  „РУМА“   ЗА  2017.ГОДИНУ 
Новембар, 2016 

 

 
 

 

6 

Сви запослени су у обавези да примењују стручно – методолошко упутство као и све усвојене 

процедуре и упутства које имају за циљ спречавање, рано откривање и сузбијање болничких 

инфекција: 

1. Процедура о начину одржавања хигијене руку; 

2. П роцедура о начину одржавања, дезинфекцији и стерилизацији медицинских инструмената; 

3. Процедура о начину припреме и стерилизације санитетског материјала у аутоклаву – централна 

стерилизација; 

4. Процедура о начину одржавања хигијене просторија; 

5. Процедура о одржавању личне хигијене; 

6. Процедура за управљање медицинским отпадом; 

7. Процедура за поступање у случају акцидента у здравственој установи; 

8. Процедура превентивно – медицинске заштите у ванредним ситуацијама – епидемијама 

заразних болести; 

9. Процедура за спровођење прегледа оболелих или сумње на туберкулозу плућа; 

10. Процедура за узимање спутума оболелих или сумње на туберкулозу плућа; 

11. Процедура за изолацију пацијената у случају обољевања од заразних болести 

12. Стручно – методолошко упутство за поступак спровођења имунизације и заштите лековима у 

Дому здравља „Рума“; 

13. Стручно методолошка упутства у циљу превенције болничких инфекција 

 

 

 

________________________________ 

Директор 

Др мед. Снежана Бојанић - Стојић 

спец. медицине рада 

 


