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 Опис Активности Резултат 

1 
 

Праћење и контрола 
потрошње комерцијалних 
препарата за личну хигијену 
запослених (средства за 
прање руку) и 
дезинфекционих средстава 
на бази алкохола за 
одржавање хигијене руку 

Годишња анализа и препоруке 
 
Самооцењивање према Упитнику 
за самопроцену хигијене руку - 
препоруке СЗО 

На нивоу прошле године 
 
Постигнут Консолидовани ниво – 
280 бодова - Учињена је адекватна 
промоција хигијене руку и 
практична примена исте 

2 

Едукација запослених о 
значају правилне хигијене 
руку и другим мерама за 
спречавање и сузбијање 
болничких инфекција 

Доношење Процедуре за 
едукацију запослених о хигијени 
руку 
 
Обележавање Светског дана 
хигијене руку – 
Предавање за запосленe 

Уместо Процедуре, на сајт Дома 
здравља је постављен едукативни 
материјал – Пет момената за 
хигијену руку 
Предавање одржано 10.05.2018. у 
просторијама Дома здравља 
Житиште 
 

3 

Едукација становништва о 
значају правилне хигијене 
руку и другим мерама за 
спречавање и сузбијање 
инфекција 

- Обележавање Светског дана 
хигијене руку  
- Предавање у предшколској 
установи 
 
Припрема материјала за сајт 
 
Едукативни материјал за 
пацијенте у чекаоницама и 
поред места за прање руку у 
тоалетима 

15. октобра 2018. године обележен 
Светски дан чистих руку у ОШ С. 
Итебеј, Б. Двор и Р. Тополовац 
 
 
Пет момената за хигијену руку 
 
Делимично постављено, наставља 
се у 2019. години 

4 

Надзор над спровођењем 
стерилизације и контрола 
извршене стерилизације 

Контрола поштовања процедура и 
радних упутстава током редовног 
унутрашњег надзора 
 
 
 
Контрола процедура и радних 
упутстава у седишту установе 
 
 
Контрола исправности 
стерилизације - према процедури 

Након спроведеног надзора у 
Служби опште медицине и 
Служби за здравствену заштиту 
деце донет је предлог мера за 
квалитетнију примену процедура 
 
Установљено је да се процедуре и 
упутства поштују.  
 
Контрола је спроведена у току 
године и утврђена је исправност 
контролисаних стерилизатора 

5 
 
 

Надзор над дневним 
одлагањем инфективног 
материјала на хигијенски 
начин 

Контрола поштовања процедура и 
радних упутстава током редовног 
унутрашњег надзора 
 
Контрола поштовања процедура и 
радних упутстава везаних за 
складиштење и транспорт 
инфективног отпада 

Током унутрашњег надзора нису 
установљени пропусти 
 
 
Тим за управљање отпадом је 
сачинио извештај за 2018. годину 
и доставио га Комисији за 
болничке инфекције 

6 
 

Надзор над свакодневним 
одржавањем хигијене у 
радном простору и установи 
комерцијалним препаратима 
предвиђеним за ту намену 

Контрола вођења листа 
евиденције 

Спроведено током редовног 
надзора и нису установљене веће 
неправилности 



7 

Ревизија вакциналног 
статуса запослених и 
обављање вакцинације 
против Хепатитиса Б 
 

Редовно и приликом пријема 
радника 
 
Израда плана набавке вакцина 
против ХБ 

Спроведено у потпуности 
 
 
Потребан број доза је испланиран 
у оквиру јединственог Плана 
набавке свих потребних вакцина 

8 

Провера вакциналног 
статуса запослених против 
морбила 

Провера рођених 1971. године и 
касније 
Провера имунолошког статуса 
осталих запослених (узимање 
података) 

Спроведено у потпуности 
 
Извештај достављен Комисији 
12.10.2018. године 

9 

Надзор над крвно 
преносивим инфекцијама у 
ДЗ Житиште 

Едукативни материјал - постери 
 
Извештавање по акциденту 

Спроведено у потпуности 

10 

Два редовна састанка 
Комисије и ванредни по 
указаној потреби 

Анализа ситуације и одређивање 
динамике спровођења активности 
 
 
 
Годишња анализа 
 
Извештај о раду комисије 
(Управном одбору Дома здравља 
Житиште и ЗЗЈЗ ЗР) 
 
Израда Плана рада за 2018.годину 
и достављање УО Дома здравља 
Житиште и ЗЗЈЗ ЗР 
 
Достављање извештаја и плана 
ЗЗЈЗ ЗР  

Спроведено у потпуности 

 

У Житишту, дана 29.01.2019. године 

Дел. број: 01-50/10-2019                       Председник Комисије 

за заштиту од болничких инфекција 

                Др Дојнел Китареску 


