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ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, РАНО ОТКРИВАЊЕ И
СУЗБИЈАЊЕ КУЋНИХ ИНФЕКЦИЈА

Дом здравља Житиште

У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник РС'',
бр. 125/2004), члана 2. и члана 10. Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених
категорија запослених, других лица и клицоноштва (''Службени гласник РС“, бр. 20/06) и члана 27.
става 1. тачке 2. Статута Дома здравља Житиште, Управни одбор на својој редовној V седници
одржаној дана 06.09.2013. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, РАНО ОТКРИВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ
КУЋНИХ ИНФЕКЦИЈА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником се прописују мере за заштиту од настанка и ширења заразе унутар Дома
здравља Житиште и начин спровођења истих.
Кућна инфекција је локално или систематско обољење (стање) које је резултат непожељне
реакције организма на присуство инфективног агенса (једног или више) или његових токсина, а које
није било присутно нити је пацијент био у инкубацији приликом пријема у здравствену установу.
Кућном инфекцијом сматраће се инфекција за коју утврди да је повезана са пружањем
здравствене услуге.
Кућном инфекцијом се не сматрају:
 Компликације раније настале инфекције или продужење инфекције присутне при пријему у
здравствену установу, осим ако промена узрочника или знакова и симптома не указују јасно
на настанак нове инфекције.
 Колонизација, тј. присуство микроорганизама на кожи, слузокожи, у отвореним ранама или у
излучевинама (екскретима и секретима који не проузрокују клиничке знаке и симптоме.)

Члан 2.
Обезбеђивање услова и спровођење мера, који су прописани овим Правилником, обавеза је
органа управљања и запослених у Дому здравља Житиште.

Члан 3.
У Дому здравља Житиште предузимају се опште санитарно-хигијенске мере ради спречавања
и сузбијања болничких инфекција и епидемија.

Поред општих санитарно-хигијенских мера из става 1. овог члана, предузимају се и посебне
мере у свим просторијама.

II ОПШТЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ

Члан 4.
Запослени у здравственој установи, за време рада, обавезно носе прописану радну одећу и
обућу, која мора да буде увек чиста и која се не сме користити ван простора установе, сем током
пружања здравствених услуга на терену.
Неношење прописане униформе представља повреду радне обавезе.
У случају прљања и/или контаминације радне одеће и обуће, иста се мора заменити чистом.
Члан 5.
Уколико у току лечења пацијент оболи од заразне болести или се јави сумња да се ради о
заразном обољењу, а основно обољење је такво да се болесник не може преместити на заразно
одељење, пацијент се изолује и предузимају се све потребне мере које захтева природа заразне
болести.
Члан 6.
Након сваке пружене здравствене услуге, дезинфиковати предмете са којима је пацијент био у
контакту и променити папирну вату, компресу или чаршав.
После сваке употребе, колица и носила се морају прати и дезинфиковати, а нарочито после
загађивања екскретима и секретима.
У свим просторијама установе свакодневно се врши чишћење, прање и дезинфекција подова,
уређаја и опреме.
Делови зидова који су обложени плочицама, бришу се и дезинфикују једном недељно, а по
потреби и чешће.
Проветравање просторија се врши у току једног часа два до три пута у трајању од неколико
минута и чешће по потреби.
Дезинфекција ваздуха се врши УВ зрачењем (путем гермицидне лампе) према потреби, али уз
претходно обезбеђење потребних услова. После зрачења обавезно је проветрити просторију.
Члан 7.
Забрањено је држати намирнице у фрижидерима који су намењени чувању лекова и вакцина.
Дезинсекцију и дератизацију обављати систематски и то најмање једном у 6 месеци, а по
потреби и чешће.

III ПОСЕБНЕ МЕРЕ
Члан 8.
Обавезном здравственом прегледу, у складу са законом, Правилником о обавезним
здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноштва и овим
Правилником, подлежу запослени у апотекама Дома здравља Житиште.

Члан 9.
Обавезни здравствени преглед запослених из члана 8. обухвата санитарне прегледе према
Правилнику из претходног члана.

Члан 10.
Запослени који долазе у контакт са крвљу и крвним дериватима потребно је да буду
вакцинисани према важећим прописима против Хепатитиса Б.

IV ПРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВЕША

Члан 11.
Прљаво рубље и радна одећа се стављају у одговарајућу врећу и транспортују до вешераја, где
се сортирају у посебној просторији. Приликом скупљања прљавог рубља, спремачице су дужне да
користе личну заштитну опрему.
Скупљање прљавог рубља врши се према утврђеном распореду.

Члан 12.
Прање рубља се врши на термератури од најмање 900 Ц. У току прања врши се дезинфекција
рубља.
Опрано рубље се потом пегла и чува у посебној просторији под условима који обезбеђују
заштиту од спољашњег загађења.
У току свих поступака са рубљем не сме доћи до укрштања чистог и прљавог рубља.
Чисто рубље се дистрибуира спаковано у чисте вреће.

Члан 13.
Оцена успешности прања и дезинфекције просторија врши се бактериолошком контролом
радних површина, уређаја и опреме, зависно од епидемиолошког стања.
Техничка исправност сувог стеризилатора се проверава два пута годишње, као и после сваке
поправке.
Успешност стерилизације се проверава тест папиром за свако пуњење, а најмање четири пута
годишње бактериолошким тестом или чешће по потреби.

V МЕРЕ У ПОСТУПКУ ДИЈАГНОСТИКЕ, НЕГЕ И ЛЕЧЕЊА

Члан 14.
Мере у поступку дијагностике, неге и лечења у Дому здравља Житиште, поред осталих које су
наведене у овом Правилнику, спроводе се и потпуним придржавањем стручно методолошких
упутстава, као и упутстава за рад са апаратима и опремом.

VI ОТКРИВАЊЕ КУЋНИХ ИНФЕКЦИЈА

Члан 15.
При појави клиничког или микробиолошког налаза који указују на кућну инфекцију или
наводе на сумњу о кућној инфекцији, потребно је предузети све мере за изналажење и
идентификацију узрочника обољења, извора, путева заразе и преношења обољења, са циљем што
ефикаснијег деловања на сузбијању инфективног агенса и пресецања путева ширења инфекције.

Члан 16.
Ради отклањања извора заразе, врши се епидемиолошко испитивање и узимање материјала за
микробиолошки преглед код болесника, особља, пратилаца и осталих лица. Поред тога, врши се
микробиолошко испитивање непосредне околине оболелог, ради откривања евентуалних путева
преношења.

Члан 17.
У случају појаве кућне инфекције, идентификацију узрочника, као и епидемиолошка и
лабораторијска испитивања, врши Завод за јавно здравље Зрењанин.

VII СУЗБИЈАЊЕ КУЋНИХ ИНФЕКЦИЈА

Члан 18.
Уколико дође до појаве кућне инфекције или епидемије, предузимају се све потребне мере,
како би се спречило њено даље ширење. Мере остају на снази до потпуног сузбијања инфекције,
односно епидемије.

Члан 19.
Мере које се предузимају су:













обавезна законска пријава епидемије и оболелих,
изолација оболелих,
истраживање оболелих и клицоноша,
спровођење одговарајућих терапија,
спровођење свих предепидемиолошких мера, укључујући и хемиопрофилаксу,
одстрањивање клицоноша из просторија Дома здравља Житиште,
дезинфекцију руку особља које ради са болесницима,
дезинфекција, односно стерилизација инструмената и прибора,
дезинфекција прибора за хигијену болесника,
дезинфекција излучевина болесника,
хигијенски режим код дистрибуције хране,
чишћење и дезинфекција просторија, намештаја и опреме најмање 2 пута дневно или чешће по
потреби
 појачана контрола код одстрањивања отпадних материјала, прања рубља и сл.

Члан 20.
У случају појаве епидемије заразне болести на територији коју покрива Дом здравља
Житиште, поступаће се по упутствима надлежног Завода за јавно здравље.

VIII КОМИСИЈА ЗА КУЋНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Члан 21.
За праћење спровођења мера предвиђених законским прописима и овим Правилником, у Дому
здравља Житиште образује се Комисија за кућне инфекције коју именује Управни одбор Дома
здравља Житиште.

Члан 22.
Комисија има следеће задатке:
 Припрема Програм и План мера за спречавање и сузбијање кућних инфекција
 Врши анализу санитарно-хигијенских услова, анализу стања кућних инфекција и предлаже
одговарајуће мере за њихово спречавање и сузбијање.
 Прати спровођдјење прописаних мера за заштиту од ширења заразних болести унутар дома
здравља, указује запосленима или службама на пропусте у раду.
 Предлаже организацију посла, набавку материјала и др. у циљу побољшања санитарнотехничких и хигијенских услова.
 О свом раду на заштити од кућних инфекција, комисија води књигу записника, а у смислу
законских и подзаконских прописа које регулишу ову област.
 Припрема извештај о стању и спровођењу мера на спречавању, раном откривању и сузбијању
кућних инфекција најмање једном годишње и исти подноси Управном одбору Дома здравља
Житиште на усвајање.
 Према потреби, предлаже директору Дома здравља Житиште формирање Тима за кућне
инфекције, његов састав и задатке.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома
здравља Житиште од ког дана ће се и примењивати.

У Житишту, 06.09.2013. године
Дел. број: 01-3/V-10/11-2013
Председник Управног одбора
__________________________

Ован Правилник објављен је на огласној табли Дома здравља Житиште дана 07.09.2013. године.

ДИРЕКТОР
Др Габор Г. Лоди

