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ПЛАН РАДА
КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција
(„Сл. гласник РС“ 77/2015) Комисија за заштиту од болничких инфекција (у даљем тексту:
Комисија) доноси

План рада за 2018. год

Опис

1

2

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

Одговорне особе

Активности

Јосић Јелена

Годишња анализа и
препоруке

Комисија за
заштиту од
болничких
инфекција

Самооцењивање према
оквиру за самопроцену
хигијене руку - препоруке
СЗО

Рокови
Континуирано и
извештај
децембра 2018.

Децембар 2018.

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

-Обележавање Светског
дана хигијене руку –
Предавање за запосленe

Едукација становништва о
Јосић Јелена
значају правилне хигијене руку Патронажне
и другим мерама за спречавање сестре
и сузбијање инфекција

-Обележавање Светског
15. октобар 2018.
дана хигијене руку –
год - Светски дан
- Предавање у предшколској чистих руку
установи

3

Комисија

Комисија

Надзор над спровођењем
стерилизације и контрола
извршене стерилизације

Мај 2018. год

-Ажурирање и занављање
постера о правилном
одржавању хигијене руку

Припрема материјала за сајт Мај 2018. године
Едукативни материјал за
пацијенте у чекаоницама и Мај 2018. године
поред места за прање руку у
тоалетима

Начелници
служби или лица
које је директор
овластио

Контрола поштовања
процедура и радних
упутстава током редовног
унутрашњег надзора

Јосић Јелена

Контрола процедура и
Континуирано и
радних упутстава у седишту годишње
установе
извештавање

4

Контрола исправности
стерилизације - према
процедури

Континуирано и
годишње
извештавање

5

Надзор над дневним одлагањем Начелници
Контрола поштовања
инфективног материјала на
служби или лица процедура и радних
хигијенски начин
које је директор упутстава током редовног
овластио
унутрашњег надзора

Континуирано и
годишње
извештавање

Контрола поштовања
процедура и радних
упутстава везаних за
складиштење и транспорт
инфективног отпада

Извештавање
комисије једном
годишње
(децембар 2018.)

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

Контрола вођења листа
евиденције

Континуирано

Ревизија вакциналног статуса
Борош Беата
запослених и обављање
вакцинације против Хепатитиса
Б

Редовно и приликом пријема Извештавање
радника
једном годишње
(децембар 2018.),
Израда плана набавке
а по потреби и
вакцина против ХБ
чешће

Провера вакциналног статуса
запослених против морбила

Борош Беата

-Провера код рођених 1971. -20.02.2018.
и касније
-Провера имунолошког
-31.03.2018.
статуса запослених
(узимање података)

Надзор над крвно преносивим
инфекцијама у ДЗ Житиште

Борош Беата

Едукативни материјал постери

Јелена Кртинић

Извештавање по акциденту

Тим за
управљање
отпадом

6

7

8

9

Два редовна састанка Комисије Директор
и ванредни по указаној потреби

10

Континуиран
надзор
Извештавање
једном годишње децембар 2018.
год

Анализа ситуације и
одређивање динамике
спровођења активности

Март 2018.
године

Годишња анализа

Децембар 2018.
године

Извештај о раду комисије
(Управном одбору Дома
здравља Житиште и ЗЗЈЗ
ЗР)
Израда Плана рада за
Крај децембра
2017.годину и достављање 2018. год
УО Дома здравља Житиште
и ЗЗЈЗ ЗР
Достављање извештаја и
плана ЗЗЈЗ ЗР

У Житишту, дана ________________. године
Дел. број: ______________________

Председник Комисије
за заштиту од болничких инфекција
______________________________

