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Март 2019. 



На основу члана 5. Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању 

болничких инфекција („Сл. гласник РС“ број 77/15), Комисијa за заштиту од болничких 

инфекција, доноси 

ПРОГРАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА У 

ДОМУ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ 

Члан 1. 

У циљу спречавања појаве, раног откривања и сузбијања болничких инфекција, а 

у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести именована је 

Комисија за заштиту од болничких инфекција (у даљем тексту Комисија), чији је задатак 

следећи: 

1) доноси и периодично ревидира Програм и стручно методолошка упутства за мере 
превенције и сузбијања болничких инфекција; 

2) доставља упутства у писаној или електронској форми свим организационим 
јединицама; 

3) доноси годишњи План рада Комисије којим: 

– одређује стручне приоритете у сузбијању болничких инфекција према 
епидемиолошкој ситуацији, као и поступке у оквиру мера за превенцију и сузбијање 
болничких инфекција у складу са препорукама и упутствима Републичке стручне 
комисије за надзор над болничким инфекцијама; 

– одређује метод у праћењу болничких инфекција према препоруци доктора 
медицине специјалисте епидемиологије; 

– прати примену препорука и мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција; 

4) сарађује са надлежним заводом за јавно здравље; 

5) разматра периодичне извештаје које припрема главна сестра; 

6) подноси периодичне извештаје одговорном лицу – директору установе и 
надлежном заводу за јавно здравље. 

Рад Комисије одвија се на састанцима који се организују најмање два пута годишње, 
а по потреби и чешће, зависно од епидемиолошке ситуације у погледу болничких 
инфекција. 

Члан 2. 

Председник Комисије је одговоран за спровођење Програма и Плана рада 

Комисије, као и мера предложених за спречавање и сузбијање болничких инфекција. 

Члан 3. 

Болничка инфекција, односно инфекција повезана са здравственом заштитом је 
инфекција настала код пацијената и особља у здравственој установи као резултат 
нежељене реакције организма на присуство инфективног агенса или његових токсина, а 
која није била присутна нити је пацијент био у инкубацији приликом пријема. 



Члан 4. 

Медицински и економски значај болничких инфекција је велики и огледа се у 

неповољном утицају на ток и исход основне болести, угрожавање здравља и живота 

пацијента и особља, компромитовању медицинских интервенција, продужавању трајања  

и трошкова лечења. 

Члан 5. 

Циљеви Програма су:  

Превенција појаве болничких инфекција, надзор и праћење стопе болничких 

инфекција, евалуација ефикасности мера за спречавање и сузбијање болничких 

инфекција, стимулисање особља да прописано и стално спроводи мере превенције и 

сузбијања болничких инфекција. 

Члан 6. 

Превенција и сузбијање болничких инфекција представља скуп активности у 

области безбедности пацијената током пружања здравствене заштите као и безбедности 

запослених лица. У спровођењу тих активности одговорни су сви запослени у 

здравственој установи. 

Члан 7. 

Мере за превенцију и сузбијање болничких инфекција су: 

1) преглед и тријажа болесника при пријему и према клиничким индикацијама; 

2) спровођење санитарно-хигијенских поступака при раду, прописано понашање 

запослених, болесника и посетилаца унутар здравствене установе; 

3) чишћење, прање, дезинфекција свих радних површина и припадајуће опреме и 
проветравање радних просторија; 

4) хигијена руку, радне одеће и обуће; 

5) дезинфекција инструмената, медицинског прибора и околине; 

6) стерилизација опреме и прибора за медицинске поступке; 

7) асептични поступци при раду; 

8) прикупљање, разврставање, прање, стерилизација и транспорт рубља на начин да 
се избегне укрштање путева „чисто-нечисто”; 

9) дезинсекција и дератизација; 

10) безбедно управљање медицинским отпадом; 

11) рано откривање, изолација и лечење оболелих од болничких инфекција; 

12) прикупљање података, евидентирање болничких инфекција, пријављивање 
болничких инфекција, анализа и извештавање о болничким инфекцијама; 



13) спровођење превентивних и специфичних мера код пацијената и здравствених 
радника, здравствених сарадника и других запослених лица (имунизација, 
хемопрофилакса, серопрофилакса); 

14) збрињавање, пријављивање и праћење здравствених радника, здравствених 
сарадника и других запослених лица, приликом озледа оштрим предметима у 
здравственој установи и контаминације коже и слузокоже биолошким материјалом, 
посебно оних лица која су професионално изложена потенцијално инфективном 
материјалу; 

15) обезбеђивање санитарно-хигијенске и техничке исправности објекта, опреме и 
инсталација према медицинским потребама; 

16) едукација запослених лица о превенцији и сузбијању болничких инфекција, у 
складу са законом; 

17) детаљна и континуирана едукација чланова Комисије за заштиту од болничких 
инфекција. 

Члан 7. 

Епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама (у даљем тексту: 
епидемиолошки надзор) подразумева систематско прикупљање, анализу и тумачење 
података о болничким инфекцијама, као и повратну информацију о резултатима надзора 
здравственом особљу одељења на коме је надзор вршен, Комисији за заштиту од 
болничких инфекција (у даљем тексту: Комисија), и надлежним институцијама. 

Епидемиолошки надзор омогућава идентификацију болесника који имају неку 
инфекцију или колонизацију, као и сагледавање фактора ризика који су допринели 
њеном настанку. 

У епидемиолошком надзору користе се дефиниције болничких инфекција које 
објављује Завод за јавно здравље основан за територију Републике. 

Члан 8. 

Сви запослени у Дому здравља Житиште обавезни су да у делокругу рада својих 

послова спроводе мере за заштиту од настанка и ширења болничких инфекција. 

Члан 9. 

Непосредну и сталну контролу мера за заштиту од настанка и ширења болничких 

инфекција врши главна сестра и о томе даје писани извештај Комисији за заштиту од 

болничких инфекција. 

Послови главне сестре у циљу превенције и сузбијања болничких инфекција су: 

1) дневно прикупљање података о пацијентима који су у ризику за настанак 
болничких инфекција, уписивање података у образац за надзор и обавештавање 
Комисије за заштиту од болничких инфекција; 

2) учествовање у припреми препорука за превенцију и сузбијање болничких 
инфекција са аспекта извођења сестринских процедура; 



3) праћење примене препорука, поступака и мера за превенцију и сузбијање 
болничких инфекција; 

4) дневни увид у протокол лабораторије; 

5) увид у резултате контроле стерилизације и биолошке контроле исправности 
стерилизатора; 

6) пружање стручне помоћи медицинским сестрама – техничарима у свакодневном 
раду; 

7) учествовање у континуираној едукацији за запослена лица у здравственој 
установи; 

8) безбедно чување података; 

9) периодично извештавање Комисије за заштиту од болничких инфекција. 

Главна сестра за свој рад непосредно одговара Председнику Комисије за заштиту 
од болничких инфекција. 

Члан 10. 

Активности предвиђене програмом доносе се на период од три године. Програм 

рада Комисије усклађује се и раније у случају измене законске регулативе. 

 

Члан 11. 

Финансијска средства за спровођење Програма обезбеђују се наменски у складу 

са годишњим Планом рада и Финансијским планом Дома здравља Житиште. 

Члан 12. 

Комисија је у обавези да сваког децембра текуће године доносе План рада за 

наредну годину, а у складу са овим програмом. 

Члан 13. 

Годишњи извештај о раду Комисије доставља се надлежном Заводу за јавно 

здравље, Центру за контролу и превенцију болести до 15. јануара текуће године за 

претходну годину и Управном одбору Дома здравља Житиште. 

 

У Житишту, дана 11.03.2019. године 

Дел. број: 12-118/1-2019 

                   Председник Комисије 

       Др Дојнел Китареску 


