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1. ПРАВНИ ОКВИР ЗА НАДЗОР НАД ИНФЕКЦИЈАМА ПОВЕЗАНИМ СА 
ПРУЖАЊЕМ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 
Кључни прописи којима је у Републици Српској уређена област надзора над инфекцијама 
повезаних са пружањем услуга здравствене заштите су Закон о заштити становништва 
од заразних болести1 и Правилник о мјерама за спречавање и сузбијање инфекција 
повезаних са пружањем услуга здравствене заштите.2  
 
Закон о заштити становништва од заразних болести обавезује све здравствене 
установе да предузимају организационе, техничке, хигијенске и друге мјере за спречавање 
и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите, као и да 
формира организациону јединицу или именују тијело или лице које ће бити одговорно за 
спречавање и сузбијање ових инфекција.1  Правилник о мјерама за спречавање и сузбијање 
инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите прописује садржај 
Програма мјера за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга 
здравствене заштите и одговорности организационе јединице, тијела или лица одговорног 
за спречавање и сузбијање ових инфекција.2 Додатно, приликом успостављање и 
одржавања система надзора над инфекцијама повезаних са пружањем услуга здравствене 
заштите у здравственим установама у Републици Српској потребно је у обзир узети и друге 
подзаконске акте који проистичу из Закона о заштити становништва од заразних 
болести:  

1. Правилник о начину спровођења имунизације и хемиопрофилаксе против заразних 
болести,3 

2. Правилник о начину пријављивања, садржају евиденције и садржају пријаве о 
заразним болестима,4 

3. Правилник о начину спровођења санитарног надзора,5 
4. Правилник о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавне површине и 

пословне објекте,6 
5. Правилник о поступку утврђивања критеријума микробиолошке чистоће,7 
6. Правилник о садржају и начину спровођење посебне едукације,8 
7. Правилник о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и дератизације,9 
8. Правилник о условима и поступку за утврђивање услова који се односе не кадар, 

простор и опрему и о висини трошкова за утврђивање испуњености услова за 
овлашћеног извођача,10 

9. Правилник о начину међусобног обавјештавања здравствене установе и 
ветеринарске организације о појави и кретању зооноза,11  

10. Смјернице за пренос биолошког материјала,12 и 
11. закључке Републичког штаба за ванредне ситуације, донесене на основу Закона о 

заштити становништва од заразних болести. 
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Министарство здравља и социјалне заштите на годишњем нивоу доноси програм мјера за 
спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје 
Републике Српске. У програму су дати годишњи циљеви и инструкције за спровођење 
имунизације и хемиопрофилаксе. Важећа верзија овог програма односи се на 2021. 
годину.13   
 
Будући да све здравствене установе генеришу медицински отпад, приликом успостављања 
и одржавања система надзора над инфекцијама повезаним са пружањем услуга 
здравствене заштите здравствене установе су дужне узети у обзир и захтјеве Закона о 
управљању отпадом,14 односно Правилника о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада15 и Правилника о управљању медицинским отпадом.16 Приликом 
поступања са средствима за дезинфекцију и другим хемикалијама, здравствене установе 
требају поступати на начин прописан Законом о хемикалијама,17 као и Правилником о 
превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању хемијским материјама18 и 
Правилником о садржају безбједоносно-техничког листа.19 Додатни захтјеви који се тичу 
начина вођења и садржаја евиденција о провођењу мјера надзора над инфекцијама 
повезаних са пружањем услуга здравствене заштите дати су у Закону о евиденцијама и 
статистичким истраживањима у области здравства.20   
 
Здравствене установе које врше хоспитализацију пацијената и обезбјеђују исхрану за 
хоспитализоване пацијенте дужне су свој систем надзора над инфекцијама повезаним са 
пружањем услуга здравствене заштите усагласити и са захтјевима Закона о храни21 и Закона 
о водама,22 као и подзаконских аката који проистичу из ових закона – Правилника о 
микробиолошким критеријумима за храну23,24 и Правилника о микробиолошкој 
исправности воде за пиће.25 Додатни захтјеви за болничке установе проистичу и из 
стандарда за сертификацију, донесених као прилог Правилника о стандардима за 
сертификацију здравствених установа.26  
 

2. ПРОГРАМ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНИХ СА 
ПРУЖАЊЕМ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Програм мјера за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга 
здравствене заштите (у даљем тексту: Програм) обједињује различите поступке и 
активности, помоћу којих се у здравственој установи смањује ризик од настанка и 
преношења тих инфекција унутар установе. Спровођење мјера предвиђених Програмом 
дио је редовног процеса управљања ризиком, а здравствене установе су обавезне да 
додатно спроводе и ванредне мјере које утврде надлежни органи у ситуацијама у којима 
постоји непосредна опасност од масовног преношења заразних болести. 

Правилник о мјерама за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем 
здравствене заштите предвиђа да Програм обухвата редовну примјену сљедећег скупа 
мјера и поступака:  
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− процедуре прегледа, тријаже и санитарне обрада пацијената, те даље 
микробиолошке и епидемиолошке обраде пацијената, 

− процедуре спровођења свих санитарно-хигијенских мјера и понашања при раду и 
боравку лица код којих могу настати интрахоспиталне инфекције, 

− процедуре чишћења, прања и провјетравања радних просторија, 
− процедуре чишћења и прања радних површина, медицинске опреме, инструмената 

и другог медицинског материјала, 
− процедуре дезинфекције радних просторија и радних површина, те дезинфекције 

медицинске опреме, инструмената и другог медицинског материјала, 
− процедуре хигијене и дезинфекције руку, коже и слузница, 
− процедуре стерилизације опреме и прибора за медицинске поступке, 
− процедуре за све асептичне, антисептичне и друге хигијенске поступке при раду и 

боравку у здравственој установи,  
− процедуре прикупљања, разврставања, обиљежавања, прања, дезинфекције и 

транспорта рубља и постељине, 
− процедуре везане за здравствену исправност воде за пиће, 
− процедуре везане за санитарно-техничке и хигијенске услове припреме, чувања и 

подјеле хране, 
− процедуре везане за здравствену исправност и микробиолошки квалитет воде за 

потребе хемодијализе, 
− процедуре везане за осигурање одговарајућег микробиолошког квалитета ваздуха, 
− процедуре везане за дезинсекцију и дератизацију, 
− процедуре везане за управљање медицинским отпадом, 
− процедуре збрињавања умрлих лица, 
− процедуре раног откривања, изолације и лијечења обољелих од интрахоспиталних 

инфекција, 
− процедуре пријављивања интрахоспиталних инфекција, 
− процедуре праћења учесталости интрахоспиталних инфекција у односу на врсту 

инфекције, узрочника, становништво, пацијенте, примјену дијагностичких или 
терапијских поступака, 

− процедуре праћења учесталости отпорности појединих врста микроорганизама, те 
праћења потрошње антибиотика, прављења списка резервних антибиотика, 
прописивања и издавања антибиотика који се користе са ограничењем, 

− процедуре спровођења специфичних превентивних мјера (имунизација, 
хемопрофилакса, серопрофилакса) спречавања и сузбијања интрахоспиталних 
инфекција, 

− процедуре микробиолошке контроле живе и неживе средине, 
− план континуиране едукације особља установе о мјерама спречавања и сузбијању 

интрахоспиталних инфекција и  
− списак антибиотика у употреби у здравственој установи.  
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Програм израђује свака здравствена установа за себе, при чему апотеке нису обавезне да 
донесу Програм. Скуп мјера и поступака који ће бити укључен у Програм зависи од врсте 
здравствене установе и обима услуга које установа пружа. Болнице, на примјер, требају у 
свој Програм укључити све наведене  мјере осим процедуре везане за здравствену 
исправност и микробиолошки квалитет воде за потребе хемодијализе. Специјалистичке 
амбуланте, са друге стране, могу из свог Програма да искључе већи број процедура. 
Програм обично доноси директор здравствене установе. Програм је потребно 
континуирано ажурирати, да би се ускладио са промјенама правног оквира.   

3. ОДГОВОРНОСТ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНИХ СА 
ПРУЖАЊЕМ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Сво особље здравствене установе обавезно је да, у дјелокругу својих послова и 
одговорности, спроводи прописане мјере и поступке за спречавање и сузбијање инфекција 
повезаних са пружањем услуга здравствене заштите. Доктори медицине спроводе 
антимикробно лијечење, у складу са врстом, узрочницима и учесталошћу 
интрахоспиталних и других инфекција. 
 
Важећи прописи предвиђају специфичне одговорности за директора здравствене установе, 
као и за организациону јединицу, надлежно тијело, односно лице надлежно за спречавање 
и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите. Директор 
сваке здравствене установе је, између осталог, задужен да: 

- именује надлежно тијело или надлежно лице за спречавање и сузбијање 
инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите, 

- донесе Програм мјера за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са 
пружањем услуга здравствене заштите и прати његово спровођење, 

- Институту за јавно здравство Републике Српске доставља Годишњи извјештај о 
спровођењу Програма,  

- обавјештава запослене у установи о мјерама за спречавање и сузбијање 
инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите, као и о свим 
измјенама и допунама Програма и 

- обезбиједи континуирану едукацију запослених у здравственој установи о 
мјерама спречавања и сузбијања инфекција повезаних са пружањем услуга 
здравствене заштите. 

 
Директор амбуланте именује надлежно лице за спречавање и сузбијање инфекција 
повезаних са пружањем услуга здравствене заштите. За надлежно лице се именује радник 
запослен у амбуланти, који мора бити претходно обучен у вези са спречавањем и 
сузбијањем интрахоспиталних инфекција. У рјешењу о именовању надлежног лица требају 
бити обавезно наведени сљедећи задаци:  

- директору амбуланте предлаже Програм, 
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- прати реализацију Програма и мјера за спречавање и сузбијање 
интрахоспиталних инфекција, 

- даје сагласност на извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних инфекција у 
амбуланти, 

- даје сагласност на препоруке за поједине поступке за спречавање и сузбијање 
инфекција при дијагностици, њези и лијечењу пацијента, укључујући и препоруке 
за смјештај и изолацију пацијента, 

- одређује стручне приоритете у сузбијању интрахоспиталних инфекција, 
- одређује приоритете у праћењу интрахоспиталних инфекција, 
- евалуира спровођење Програма, о чему извјештава директора амбуланте. 

 

Директор дома здравља, специјалне болнице или специјалистичког центра именује тим 
за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене 
заштите. Тим се састоји од најмање три члана, а директор здравствене установе преузима 
улогу шефа тима. Чланови тима морају бити претходно обучени са обављање послова 
спречавања и сузбијања инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите. 
Рад тима одвија се на редовним састанцима који се документују. Задаци, обавезе и 
одговорности Тима дефинисани су у Правилнику о мјерама за спречавање и сузбијање 
инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите на сљедећи начин:  

- тим предлаже Програм директору здравствене установе, 
- тим прати реализацију Програма,  
- тим даје сагласност на извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних инфекција 

у здравственој установи, 
- тим даје сагласност на извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних инфекција 

у здравственој установи, 
- тим даје сагласност на препоруке за поједине поступке за спречавање и 

сузбијање инфекција при дијагностици, њези и лијечењу пацијента, укључујући и 
препоруке за смјештај и изолацију пацијента, 

- тим одређује стручне приоритете у сузбијању интрахоспиталних инфекција, 
- тим одређује приоритете у праћењу интрахоспиталних инфекција, 
- тим евалуира спровођење Програма, о чему извјештава директора здравствене 

установе. 
 

Директор клиничког центра, болнице или завода (осим Завода за судску медицину) 
организује комисију за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем 
услуга здравствене заштите. Комисија се састоји од најмање пет чланова, а директор 
здравствене установе преузима улогу предсједника комисије. Чланови комисије морају 
бити претходно обучени са обављање послова спречавања и сузбијања инфекција 
повезаних са пружањем услуга здравствене заштите. Рад комисије одвија се на редовним 
састанцима који се документују. Задаци, обавезе и одговорности комисије дефинисани су 
у Правилнику о мјерама за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем 
услуга здравствене заштите на сљедећи начин:  
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- комисија предлаже Програм директору здравствене установе, 
- комисија прати реализацију Програма,  
- комисија даје сагласност на извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних 

инфекција у здравственој установи, 
- комисија даје сагласност на извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних 

инфекција у здравственој установи, 
- комисија даје сагласност на препоруке за поједине поступке за спречавање и 

сузбијање инфекција при дијагностици, њези и лијечењу пацијента, укључујући и 
препоруке за смјештај и изолацију пацијента, 

- комисија одређује стручне приоритете у сузбијању интрахоспиталних инфекција, 
- комисија одређује приоритете у праћењу интрахоспиталних инфекција, 
- комисија евалуира спровођење Програма, о чему извјештава директора 

здравствене установе. 
 

Клинички центар је обавезан да, уз комисију за спречавање и сузбијање инфекција 
повезаних са пружањем услуга здравствене заштите, формира и организациону јединицу 
за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите. 
Задаци, обавезе и одговорности организационе јединице дефинисани су у Правилнику о 
мјерама за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга 
здравствене заштите. 

4. INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE 

Intrahospitalna infekcija je infekcija koja je nastala kod pacijenta ili osoblјa u bolnici, kao rezultat 
reakcije organizama na prisustvo uzročnika zarazne bolesti koji nije bio prisutan prilikom prijema, 
niti je lice bilo u inkubaciji za razvoj zarazne bolesti, pri čemu je ispunjen  jedan od sljedećih 
uslova:  

− infekcija je postala evidentna 48 časova poslije prijema pacijenta u bolnicu ili kasnije;  
− svaka postoperativna infekcija rane nastala do 30 dana nakon hirurške intervencije, 

odnosno do godinu dana ukoliko se u okviru zdravstvene intervencije ugradio implantat; 
− infekcija se ispoljila poslije otpusta pacijenta, a epidemiološki podaci pokazuju da je 

nastala u bolnici i 
− infekcija je nastala kod lica zaposlenih ili drugih osoba u zdravstvenoj ustanovi. 

Tokom epidemiološkog nadzora nad intrahospitalnim infekcijama koriste se različite kombinacije 
kliničkih nalaza, laboratorijskih testova i drugih dijagnostičkih postupaka.  

Provođenje i efikasnost mjera za sprečavanje i kontrolu intrahospitalnih infekcija prvenstveno 
zavisi od osoblja bolnice, koje treba da primjenjuje definisane postupke u svakodnevnom radu. 
Stoga je neophodno da svi zaposleni radnici i vanjski saradnici bolnice imaju potrebna znanja i 
vještine za provođenje ovih mjera. Edukacija osoblja u oblasti sprečavanja i suzbijanja 
intrahospitalnih infekcija obuhvata: 
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- obuku novozaposlenih radnika za provođenje mjera zaštite i sprečavanja infekcija, 

- kontinuiranu edukaciju osoblja (medicinskog i nemedicinskog) o sprečavanju, suzbijanju i 
praćenju intrahospitalnih infekcija. 

Program kontinuirane edukacije o mjerama sprečavanja i suzbijanja intrahospitalnih infekcija dio 
je ukupnog Programa izgradnje i održavanja kompetencija osoblja Bolnice, a podrazumijeva 
redovnu periodičnu obuku medicinskog i nemedicinskog osoblja za primjenu sljedećih postupaka:  

- Čišćenje, dezinfekcija i dekontaminacija prostorija, 
- Čišćenje i dezinfekcija radnih površina i opreme, 
- Pranje ruku, 
- Dekontaminacija i sterilizacija dijelova medicinskih uređaja, instrumenata, medicinskog 

materijala i tekstila 
- Korišćenje lične zaštitne opreme, 
- Prevencija izlaganja virusima koji se prenose putem krvi i profilasku u slučaju izlaganju tim 

virusima, 
- Odlaganje oštrih predmeta, 
- Upravljanje medicinskim otpadom. 
- Održavanje sterilnosti operativnog polja 
- Postupanje s krvlju i tjelesnim tečnostima i 
- Postupanje sa infektivnim uzorcima 

Tim za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija predlaže direktoru bolnice godišnji plan 
edukacija o mjerama sprečavanja i suzbijanja intrahospitalnih infekcija, kao sastavni dio 
Godišnjeg programa rada Tima. U zavisnosti od potreba, Tim inicira ili provodi i vanredne obuke 
za korišćenje opreme i primjenu specifičnih postupaka kontrole infekcija koje zahtijeva opis posla 
za pojedina radna mjesta.  

Tim za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa pružanjem usluga zdravstvene zaštite 
analizira kretanje intrahospitalnih infekcija, na osnovu podataka iz svih organizacionih cjelina 
Bolnice i priprema Godišnji izvještaj o sprovođenju Programa, koji uključuje sljedeće:  

1. broj otpusta po mjesecima, po organizacionim jedinicama u skladu sa stepenom rizika,  
2. broj posjeta pacijenata, po organizacionim jedinicama u skladu sa stepenom rizika,  
3. mjesečni broj prijavljenih intrahospitalnih infekcija,  
4. incidenciju intrahospitalnih infekcija, izraženu na mjesečnom nivou,  
5. lokalizaciju intrahospitalnih infekcija i vrstu uzročnika,  
6. broj operacija, prema stepenu mikrobne kontaminacije, iskazanih mjesečno po hirurškim 

djelatnostima,  
7. incidenciju intrahospitalnih infekcija operativnog mjesta, izraženu na mjesečnom nivou, 
8. rezistenciju na antibiotike, prema vrsti uzročnika intrahospitalne infekcije, izraženu na 

mjesečnom nivou i  
9. ocjenu uspješnosti sprovođenja Programa. 
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Izvještaj za prethodnu godinu razmatra i do 28. februara tekuće godine odobrava Tim, a Institutu 
za javno zdravstvo Republike Srpske ga dostavlja direktor Bolnice. O rezultatima nadzora Tim 
obavještava osoblje Bolnice. 

Za obezbjeđenje resursa, potrebnih za sprovođenje mjera i postupaka sprečavanja i suzbijanja 
intrahospitalnih infekcija, odgovoran je direktor Bolnice. 

4.1. POSTUPANJE U SLUČAJU JAVLJANJA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA 

Svrha postupka 

Svaka intrahospitalna infekcija mora biti identifikovana i individualno procijenjena kako bi se 
utvrdilo da li je povezana sa hospitalizacijom ili radom u Bolnici. Na osnovu prikupljenih podataka 
utvrđuju se mogući izvor infekcije i put širenja. Mjere za suzbijanje intrahospitalnih infekcija 
preduzimaju se što ranije, čim su poznati put širenja i izvor. 

Odgovornost 

Za istraživanje intrahospitalnih infekcija i preduzimanje mjera za njihovu kontrolu odgovoran je 
Tim za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa pružanjem usluga zdravstvene zaštite. 

Otkrivanje i prijavljivanje intrahospitalnih infekcija 

Da bi se pratila efektivnost postupaka koji se primjenjuju radi sprečavanja i suzbijanja 
intrahospitalnih infekcija, u Bolnici je uspostavljen sistem ranog dijagnostikovanja i prijavljivanja 
intrahospitalnih infekcija. Svaki doktor koji posumnja ili utvrdi postojanje intrahospitalne 
infekcije obavezan je da odmah popuni OB-54 Prijava intrahospitalne infekcije i dostavi ju Timu. 
Ukoliko nisu prethodno uzeti uzorci za mikrobiološke analize, doktor koji popunjava prijavu traži 
njihovo uzimanje. Tim obavještava direktora Bolnice o mogućoj pojavi intrahospitalne infekcije i 
provodi epidemiološko istraživanje radi utvrđivanja mogućeg izvora infekcije i puta širenja. 
Originalni popunjeni obrazac OB-54 Prijava intrahospitalne infekcije direktor Bolnice dostavlja 
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske najkasnije u roku od 48 časova od potvrđivanja 
intrahospitalne infekcije. Kopija prijave čuva se u arhivi Tima za sprečavanje i suzbijanje infekcija 
povezanih sa pružanjem usluga zdravstvene zaštite. 

Prikupljene prijave Tim analizira jednom godišnje, prilikom pripreme Godišnjeg izvještaja o 
sprovođenju Programa, u cilju: 

- procjene rizika od ponovnog javljanja intrahospitalnih infekcija, 
- utvrđivanja potencijalnih izvora infekcije koji zahtijevaju povećan oprez, 
- utvrđivanja mjera koje treba preduzeti da se spriječi nastanak epidemije 

intrahospitalnih infekcija, 
- efektivnosti preduzetih mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija, 
- postignutih rezultata u smanjivanju stope javljanja infekcija. 

Epidemiološko istraživanje 

Po dobijanju informacije o mogućem javljanju intrahospitalne infekcije, Tim vrši epidemiološko 
istraživanje radi potvrđivanja postojanja intrahospitalne infekcije i utvrđivanja mogućeg izvora 
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infekcije, puta širenja, vremena i mjesta nastanka. Za potrebe prikupljanja podataka potrebnih 
za istraživanje epidemije Tim koristi OB-55 Upitnik za epidemiološki nadzor nad intrahospitalnim 
infekcijama. Ukoliko je potrebno, Tim organizuje uzimanje dodatnih uzoraka za mikrobiološke 
analize. 

Mjere u slučaju javljanja sporadične intrahospitalne infekcije 

U slučaju pojave sporadične intrahospitalne infekcije, Tim organizuje provođenje 
protivepidemijskih mjera što je moguće ranije (odmah čim se utvrde mogući izvor i put širenja 
infekcije). O planu provođenja mjera informiše se osoblje Bolnice. Plan se evidentira u zapisima 
o radu Tima, a uključuje protivepidemijske mjere koje su usmjerene ka bolesniku i mjere koje su 
usmjerena prema njegovoj okolini. 

Mjere koje se preduzimaju prema oboljelom 

U zavisnosti od vrste uzročnika i lokalizacije intrahospitalne infekcije, prema oboljelom se mogu 
preduzeti sljedeće mjere: 

- informisanje porodice pacijenta o prirodi oboljenja i mjerama zaštite okoline, 
- izolacija pacijente ili drugog lica, kod kojih je utvrđeno postojanje intrahospitalne 

infekcije, 
- liječenje pacijenata ili radnika kod kog je utvrđeno postojanje intrahospitalne 

infekcije, 
- prevoz pacijenta na način koji onemogućava dalje širenje infekcije, 
- kontrola uspješnosti terapije (kontrolne mikrobiološke analize, nakon završetka 

terapije). 

Izolacija podrazumijeva izdvajanje inficirane osobe tokom perioda zaraznosti na takva mjesta i 
pod takvim uslovima koji onemogućavaju direktan, odnosno indirektan prenos uzročnika 
infekcije sa inficiranih na osjetljive osobe ili na one koji mogu da prenesu uzročnika drugima. 
Izolacijski postupci se dijele u dvije glavne kategorije: 

1. Izolacija izvora: cilj je da se spriječi prenos mikroorganizama sa inficiranog bolesnika, koji 
mogu biti izvor infekcije za osoblje ili druge bolesnike.  

2. Zaštitna izolacija: cilj je spriječiti infekciju u izrazito imunokompromitovanih bolesnika, 
koji su visoko podložni infekcijama od drugih osoba ili iz okoline. 

Dužina izolacije treba da bude što kraća. Soba u kojoj leži pacijent označava se sa natpisom 
„IZOLACIJA“. Soba za izolaciju mora imati zaseban lavabo i sanitarni čvor sa lavaboom. Uz lavaboe 
u sobi i u sanitarnom čvoru mora biti postavljen dozator s dezinficijensom za pranje ruku 
(pjenušavi hlorheksidin), dozator s dezinficijensom nakon pranja ruku (alkoholni dezinficijens), te 
papirnati ubrusi za brisanje ruku. Podovi, površine, bolesnički krevet i sanitarni čvor mehanički se 
peru dva puta dnevno vodom i deterdžentom, te dezinfikuju dezinficijensom na bazi hlora. 
Glavna sestra Bolnice upućuje bolesnika da nakon upotrebe toaleta, te nakon obavljanja lične 
higijene, pažljivo opere ruke u dezinficijensu (pjenušavi klorheksidin), obriše ih papirnim 
ubrusom, te dezinfikuje alkoholnim dezinficijensom.  
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Obilazak i nadzor pacijenta u izolaciji obavlja se posebno, odvojeno od obilaska pacijenata koji 
nisu u izolaciji, a kada postoji mogućnost zadužuje se osoblje koje je odgovorno za njegu 
pacijenta. Ostalo osoblje bolnice izbjegava da ulazi u sobu za izolaciju. Pri ulasku u sobu, osoblje 
mora obući poseban mantil, koji je pripremljen u bolesničkoj sobi, navući rukavice i staviti masku. 
Ako ne postoji mogućnost upotrebe jednokratnih mantila, onda se platneni mantil nakon 
upotrebe odlaže na za to predviđeno mjesto u bolesničkoj sobi. Ukoliko nema vidljivih 
onečišćenja, platneni mantil se mijenja na svaka 24 sata.  

U sobi se za odlaganje kontaminiranog rublja postavlja posebna vreća. Svo rublje koje se iznosi iz 
soba tretira se kao kontaminiran veš. U sobi treba da se nalazi samo najneophodnije stvari i 
oprema. Oprema koja se koristi u njezi bolesnika (npr. tlakomjer, toplomjer, stetoskop i slično), 
mora biti predviđena samo za te bolesnike i stajati u sobi za izolaciju. Sva medicinska 
dokumentacija pacijenta drži se izvan sobe. Uzorci za laboratorijske i mikrobiološke pretrage 
uzimaju se u sobi pacijenta i na njima se naznačava da su zarazni. Pribor za jelo koji je serviran 
bolesniku ne podliježe nikakvim posebnim mjerama.  

Pacijentu se objašnjava da ne smije da napušta sobu bez dogovora sa osobljem i bez prethodnih 
priprema. Posjete pacijentu u izolaciji su u principu zabranjene. Ukoliko je neophodno da 
posjetilac uđe u sobu, glavna sestra Bolnice mu prije ulaska daje upute o oblačenju i ponašanju.  

Ukoliko je potreban transport u drugu zdravstvenu ustanovu, radi nastavka liječenja, oboljelo lice 
se može prevoziti samo sanitetskim vozilom. Osoblje koje učestvuje u transportu pacijenta mora 
biti obaviješteno o mogućnosti zaraze. Pacijent se od sobe do vozila transportuje najkraćim 
mogućim putem, bez zadržavanja u hodnicima.   

Mjere koje se preduzimaju prema okolini 

U zavisnosti od vrste uzročnika i lokalizacije intrahospitalne infekcije, prema okolini se mogu 
preduzeti sljedeće mjere: 

- zdravstveni nadzor nad osobama koje su bile u kontaktu sa oboljelim licem, 
- zdravstveni pregledi osoblja Bolnice, 
- sprovođenje specifičnih mjera profilakse (imunoprofilaksa, seroprofilaksa i 

hemioprofilaksa) za lica kod kojih se mogu javiti infekcije, 
- dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija, i 
- informisanje porodice pacijenta o prirodi oboljenja i odgovarajućim mjerama zaštite. 

Dezinfekcija se provodi kao tekuća i završna dezinfekcija. Dezinfekcija u toku bolesti se sprovodi 
stalno i podrazumijeva dezinfekciju sekreta i ekskreta bolesnika, kao i predmeta sa kojim je 
bolesnik dolazio u dodir. Sa tekućom dezinfekcijom se počinje odmah po utvrđivanju postojanja 
infekcije, a sprovodi se svakodnevno do izlječenja bolesnika. Završna dezinfekcija se sprovodi 
poslije završene izolacije, odnosno po ozdravljenju bolesnika, nakon njegove smrti ili odlaska iz 
Bolnice. Podrazumijeva jednokratnu dezinfekciju prostorije u kojoj je bolesnik boravio i svih 
predmeta sa kojima je dolazio u dodir. 
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4.2. POSTUPANJE U SLUČAJU JAVLJANJA EPIDEMIJE INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA 

Epidemija intrahospitalnih infekcija predstavlјa pojavu intrahospitalnih infekcija izazvanih istim 
uzročnikom u broju koji prevazilazi uobičajenu učestalost u određenoj grupi pacijenata u datom 
vremenskom periodu. Slučajevi su epidemiološki povezani ne samo po mjestu i vremenu 
javlјanja, već i po preduzetim postupcima u dijagnostici, njezi ili liječenju pacijenata. 

Utvrđivanje sumnje na postojanje epidemije 

U praktičnom smislu, pojava dva ili više epidemiološki povezanih slučajeva obolijevanja od 
intrahospitalne infekcije, smatra se sumnjom na epidemiju intrahospitalne infekcije. 

Prijava epidemije 

Prijavu epidemije intrahospitalne infekcije popunjava doktor medicine, koji utvrdi sumnju na 
epidemiju, i dostavlja ju Timu. Prijava se popunjava na obrascu Prijava epidemija zarazne bolesti 
koji je propisan Pravilnikom o načinu prijavljivanja, sadržaju evidencije i prijave o zaraznim 
bolestima. Tim potvrđuje postojanje epidemije intrahospitalnih infekcija i o tome obavještava 
osoblje Bolnice. Direktor Bolnice dostavlja originalnu Prijavu epidemija zarazne bolesti Institutu 
za javno zdravstvo Republike Srpske odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od utvrđene 
epidemije, zajedno sa kratkom propratnom informacijom o pojavi epidemije i procjenom rizika 
za javljanje novih slučajeve intrahospitalnih infekcija. Kopija prijave čuva se u arhivi Tima.  

Utvrđivanje i provođenje mjera za suzbijanje epidemije 

Tim, što je moguće ranije, utvrđuje potrebne protivepidemijske mjere i organizuje njihovo 
provođenje. U izradi plana provođenja mjera, kao vođa tima učestvuje i direktor Bolnice, koji 
zatim i obezbjeđuje resurse potrebne za njihovo sprovođenje. Plan se evidentira u zapisima o 
radu Tima. Uz mjere opisane u tačkama 13.5.1. i 13.5.2. plan može uključiti i sljedeće 
protivepidemijske mjere: 

- grupisanje pacijenata kod kojih je utvrđeno postojanje intrahospitalnih infekcija, 
- pooštravanje opštih sanitarno-higijenskih mjera, koje se redovno primjenjuju u 

sprečavanju nastanka intrahospitalnih infekcija, 
- preduzimanje dodatnih mjera u saradnji sa epidemiologom, u slučaju javljanja 

infekcija multirezistentnim uzročnicima, 
- restrikciju ulaska i kretanja u određenom dijelu ustanove, 
- zabranu posjeta hospitalizovanim bolesnicima, 
- privremenu obustavu prijema novih pacijenata na hospitalizaciju, i 
- informisanje javnosti o preduzetim mjerama. 

Odjava epidemije 

Odjavu epidemije intrahospitalnih infekcija vrši Tim, po isteku dvostrukog najdužeg inkubacionog 
perioda u odnosu na specifičnog uzročnika koji je prouzrokovao epidemiju i Definicija 
intrahospitalnih infekcija Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Odjava se popunjava na 
obrascu Odjava epidemija zarazne bolesti koji je propisan Pravilnikom o načinu prijavljivanja, 
sadržaju evidencije i prijave o zaraznim bolestima. Originalna odjava se dostavlja u Institut za 
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javno zdravstvo Republike Srpske, zajedno sa propratnom detalјnom informacijom o obimu i toku 
epidemije. Kopija odjave čuva se u arhivi Tima za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa 
pružanjem usluga zdravstvene zaštite.  
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5. ZAŠTITA ZDRAVLJA OSOBLJA BOLNICE 

U cilju obezbjeđenja zaštite zdravlja zaposlenih radnika, u Bolnici se provode mjere i aktivnosti 
usmjerene na bezbjednost na radu, stvaranje uslova koji obezbjeđuju sprečavanje i otklanjanje 
opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja i 
oštećenja zdravlja radnika, te na zaštitu zdravlja i radne sposobnosti radnika. Ove mjere i 
aktivnosti provode se saglasno zahtjevima propisa koji uređuju oblast zaštite zdravlja na radu. 
Među takve mjere spadaju pravilno i pravovremeno korišćenje lične zaštitne opreme, zdravstveni 
nadzor nad zaposlenim radnicima, obavezna imunizacija, kao i postupci koji imaju za cilj 
sprečavanje povređivanja iglama i drugim oštrim instrumentima, prevenciju izlaganja virusima 
koji se prenose putem krvi i postupanje u slučajevima incidentnih situacija (neželjenih događaja). 
Te preventivne mjere tokom redovnog režima rada predstavljaju dio aktivnosti Bolnice na 
kontroli i sprečavanju intrahospitalnih infekcija. 

Korišćenje lične zaštitne opreme 

Svom osoblju Bolnici na raspolaganju je lična zaštitna oprema, koja se koristi za zaštitu sebe i 
pacijenata u slučajevima kada postoji opasnost od izlaganja izvoru infekcije. Korišćenje lične 
zaštitne opreme nadzire Tim za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa pružanjem usluga 
zdravstvene zaštite. 

Upotreba rukavica 

Zaštitne rukavice upotrebljavaju se iz tri razloga: 
− kao zaštitna barijera za osoblje, kako bi se spriječila kontaminacija ruku kod kontakta s 

krvlju, tjelesnim tečnostima, sekretima i ekskretima, mukoznom membranom i 
povrijeđenom kožom - u pogledu sprečavanja rizika od izloženosti patogenima koji se 
nalaze u krvi upotreba rukavica je obavezna, 

− kako bi se smanjila vjerovatnoća da se mikroorganizmi koji se nalaze na rukama osoblja 
prenesu na površinu opreme i predmeta koji se koriste tokom invazivnih procedura 
(sterilne rukavice) ili neinvazivnih procedura koje uključuju kontakt sa sluzokožom ili 
neintaktnom kožom pacijenata, 

− kako bi se smanjila vjerovatnoća da se rukama osoblja koje su kontaminirane 
mikroorganizmima jednog pacijenta ovi mikroorganizmi prenesu na drugog pacijenta. 

Zaštitne rukavice služe za zaštitu osoblja i pacijenata i treba ih uvijek nositi kad se dolazi u dodir 
sa krvlju, slinom i sluznicom, kao i pri rukovanju priborom i predmetima koji su bili u dodiru ili su 
kontaminirani ovim izlučevinama. Rukavice se moraju koristiti prilikom svake intervencije na 
pacijentu pri kojoj dolazi (ili može doći) do narušavanja integriteta kože i sluzokože. Nenošenje 
rukavica predstavlja opasnost za pacijente, okolinu i osoblje. 

Rukavice nisu zamjena za higijenu ruku. Namijenjene su za jedan postupak i nakon njihovog 
skidanja neophodno je pranje ruku. Svaki novi postupak zahtijeva higijensko pranje ruku, 
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odnosno hiruršku pripremu ruku, i promjenu rukavica, pošto na rukavicama mogu postojati 
neprimjetni defekti ili se isti mogu stvoriti prilikom upotrebe. Takođe, ruke se često kontaminiraju 
prilikom skidanja rukavica. Pranje ruku u rukavicama kako bi se one ponovo koristile, nedopustivo 
je.  

Rukavice se skidaju i odbacuju odmah nakon kontakta s pacijentom. Nepoštovanje tog pravila 
predstavlja rizik za širenje kontaminacije na površine i predmete i povećanje biološkog 
opterećenja okoline. Ukoliko se rukavice ne mijenjaju prije kontakta sa idućim pacijentom, to 
predstavlja stručnu grešku i samim tim je nedopustivo.  

Slika 4. Tehnika navlačenja i skidanja rukavica za jednokratnu upotrebu 
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Nesterilne rukavice se navlače i skidaju na način prikazan na Slici 4. Spoljna strana rukavica je 
potencijalno kontaminirana i ne smije se dodirivati prilikom skidanja rukavica. Ukoliko se ruke 
kontaminiraju dodirom sa spoljnom stranom rukavice, prilikom skidanja, odmah se peru ili 
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dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola. Tehnika navlačenja i skidanja sterilnih rukavica 
predstavljena je u tački 10 ovog Priručnika.  

Rukavicama se ne smiju dirati telefoni, olovke, dokumentacija, kvake na vratima, niti se nose po 
hodnicima i na mjestima koja nisu predviđena za pregled pacijenata. Iskorišćene rukavice se 
odlažu kao potencijalno infektivni otpad, bez obzira u koju svrhu su korišćene. 

Upotreba jednokratnih medicinskih ili hirurških maski za lice 

Medicinske maske za lice koriste se uvijek kada postoji opasnost prenošenja infekcije kapljičnim 
putem sa zaposlenog radnika na pacijente i obrnuto. Upotreba hirurške maske za lice je obavezna 
od strane svog osoblja Bolnice koje učestvuje u izvođenju operativnih zahvata u operacionoj sali. 
Osoblje Bolnice u procesima rada ne koristi nemedicinske maske. 

Prilikom stavljanja maske preko usta i nosa, ista se hvata za trake koje se vezuju na sredini glave 
i potiljku, odnosno za elastične trake. Fleksibilni dio maske se prilagođava korijenu nosa, a donji 
dio maske prilagođava licu i predjelu ispod brade, prije nego što s povjeri da li maska adekvatno 
naliježe na lice. 

Maska za lice nosi se na način da maska dobro prijanja preko nosa i usta, a nikako ispod nosa ili 
potpuno ispod brade. Koriste se jednokratno i mijenjaju se nakon 1,5-2 sata, kada se ovlaže ili 
postanu vidljivo prljave. Za vrijeme nošenja maske, ne smije se rukama dirati prednji dio koji 
prekriva lice. Maske se ne nose obješene oko vrata ili u džepu uniforme.  

Maska za lice se skida hvatanjem za elastičnu traku od pozadi i uklanja sa lica bez dodirivanja 
prednje strana maske. Nakon upotrebe maska se odlaže kao potencijalno infektivni otpad. Prije 
stavljanja maske i nakon skidanja obavezno je pranje ruku. 

Upotreba zaštitnih naočara i vizira 

Zaštitne naočare ili viziri se koriste uvijek kada postoji mogućnost izlaganja štetnim uticajima koji 
bi mogli nadraživati, inficirati ili ozlijediti oči ili lice osoblja ili korisnika usluga. Takođe se trebaju 
koristiti i kod zahvata kod kojih postoji mogućnost prskanja krvi ili izlučevina.  

Spoljna strana naočara i vizira je kontaminirana nakon upotrebe i ne smije se dodirivati prilikom 
skidanja. Ukoliko se ruke kontaminiraju prilikom skidanja naočara ili vizira, odmah se peru ili 
dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola. Naočare, odnosno vizir se uklanja sa glave povlačenje za 
traku, odnosno držač od pozadi, preko glave i ušiju. Ukoliko se naočare (odnosno vizir) za 
višekratnu upotrebu, stavljaju se u posebnu kesu, kako bi se kasnije dezinfikovale. Nakon 
upotrebe, višekratne zaštitne naočare i viziri se peru vodom i deterdžentom, posuše i prebrišu 
dezinfekcionim sredstvom. Naočare i viziri za jednokratnu upotrebu se odlažu kao potencijalno 
infektivni otpad.  

Upotreba zaštitnih kecelja 

Vodonepropusne kecelje koriste se prilikom dekontaminacije i pranja instrumenata i dijelova 
medicinske opreme, da be se spriječilo prskanje tečnosti po radnoj odjeći osoblja.  

Upotreba zaštitnih navlaka za obuću (kaljače) 

Zaštitne navlake za obuću koriste se za ulazak u hirurški blok.  
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Upotreba zaštitnih kapa 

Zaštitna sredstva za zaštitu vlasišta namijenjena su ličnoj zaštiti zdravstvenih radnika i pacijenata. 
Zaštitne kape se primjenjuju se na mjestima i poslovima koji zahtijevaju aseptične uslove (hirurški 
zahvati i sl.). Kape mogu biti za višekratnu zaštitu (od pamučnog materijala) ili jednokratnu 
upotrebu (od papira ili polivinila). Višekratne kape se nakon upotrebe odlažu u prljav veš, dok se 
jednokratne kape odbacuju kao potencijalno infektivni otpad. 

Korišćenje medicinske odjeće i obuće (radne uniforme) 

Radnu uniformu čine mantil, bluza i pantalone ili bluza i suknja, kao i klompe. Obavezno je 
nošenje medicinske odjeće i obuće na radnom mjestu. Radnici na početku radnog dana oblače 
čistu radnu odjeću. Medicinska odjeća se mijenja u toku radnog dana ukoliko je vidno zaprljana 
ili kontaminirana krvlju ili tjelesnim tečnostima.  

Nije dozvoljeno izlaziti izvan prostora Bolnice u medicinskoj odjeći i obući. Osoblju Bolnice nije 
dozvoljeno da u radnoj uniformi ulazi u prodavnice, restorane ili druge objekte za proizvodnju i 
distribuciju pića i hrane. 

Zdravstveni nadzor nad zaposlenim licima i imunizacija 

Periodični zdravstveni pregledi radnika sprovode se u skladu sa važećom zakonskom regulativom 
i aktom o procjeni rizika na pojedinim radnim mjestima u Bolnici. Evidenciju o periodičnim 
pregledima vodi glavna sestra Bolnice. 

Vakcinacija protiv hepatitisa B preduslov je za zapošljavanje i rad u Bolnici. Vakcinacija se obavlja 
u JZU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske ili u nadležnom domu zdravlja. Prilikom 
uvođenja radnika u posao nalaže se vakcinacija protiv hepatitisa B, ukoliko radnik nije kompletno 
vakcinisan. Glavna sestra Bolnice čuva evidenciju o sprovođenju imunizacije protiv hepatitisa B 
za sve radnike Bolnice. 

Prevencija izlaganja virusima koji se prenose putem krvi 

U kontroli širenja krvno prenosivih infekcija koriste se univerzalne i specifične preventivne mjere. 
Univerzalne preventivne mjere podrazumijevaju sprovođenje zaštitnih aktivnosti podjednako 
prema svim licima sa kojima osoblje Bolnice dolazi u kontakt, kao i tokom svih dijagnostičkih i 
terapijskih procedura koje osoblje Bolnice provodi tokom pružanja zdravstvenih usluga. Pri 
rutinskom provođenju univerzalnih mjera predostrožnosti nije potrebno poznavati imunološki 
status korisnika usluga, niti procjenjivati eventualni rizik za prenošenje infekcije. Univerzalne 
mjere predostrožnosti, opisane su uglavnom u drugim poglavljima ovog Priručnika, a uključuju:  

− pranje ruku prije i poslije svakog kontakta sa pacijentom, odnosno medicinskih 
intervencija, 

− upotrebu ličnih zaštitnih sredstava, 
− upotrebu novog, sterilnog, jednokratnog materijala pri izvođenju medicinskih procedura 

u kojima može doći do kontakta sa potencijalno infektivnim materijalom, 
− pravilnu i sigurnu upotrebu medicinskih instrumenata i igala za jednokratnu upotrebu, uz 

njihovo bezbjedno odlaganje nakon upotrebe, 
− poštovanje svih higijenskih i antiseptičkih procedura nakon korišćenja medicinskih 

instrumenata za višekratnu upotrebu, 
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− upotrebu sterilisanih medicinskih instrumenata samo onda kada se može dokumentovati 
odgovarajuća procedura sterilizacije, 

− pravilno upravljanje medicinskim otpadom i 
− primjenu odgovarajućih postupaka pri uklanjanju potencijalno infektivnog materijala, 

prolivenog u prostoru Bolnice. 

Specifične mjere prevencije izlaganja zdravstvenih radnika ovim virusima (mjere preekspozicione 
profilakse) podrazumijevaju aktivnu imunizaciju, koja se, za sada, provodi jedino protiv hepatitisa 
B. Sve osoblje Bolnice obavezno je imati validnu imunizaciju protiv hepatitisa B. Specifične mjere 
prevencije obolijevanja nakon kontakta sa biološkim patogenom (postekspoziciona profilaksa) 
podrazumijevaju postojanje i poštovanje strogog algoritma postupaka, koji može uključivati i 
primjenu medikamenata. 

Izloženost koja može nositi rizik od infekcije virusom hepatitisa B, hepatitisa C ili HIV predstavljaju 
perkutane povrede, kontakt sluzokože ili ozlijeđene kože (napukla, abradirana ili zahvaćena 
dermatitisom) sa krvlju, tkivima ili tjelesnim tečnostima koje su potencijalno infektivne. U cilju 
umanjenja rizika za osoblje i druge pacijente, osobe kod kojih je potvrđeno i poznato prisustvo 
infekcije virusom hepatitisa B, hepatitisa C i HIV obavezno treba zakazati na kraju radnog 
vremena. Nakon toga treba obaviti sve propisane mjere dezinfekcije radnog prostora, opreme i 
instrumenata koji su korišćeni. 

Postupak u slučaju prosipanja potencijalno infektivnog otpada 

U toku rukovanja potencijalno infektivnim otpadom može da dođe do prosipanja i kontaminacije 
okoline, čak i ako su preduzete sve mjere prevencije. Osoblje Bolnice mora da bude obučeno za 
postupanje u takvim situacijama. Prilikom rukovanja potencijalno infektivnim otpadom, osoblje 
je obavezno da koristi ličnu zaštitnu opremu (zaštitnu masku za lice i deblje zaštitne rukavice).  

Ukoliko se, tokom svakodnevnog obavlјanja posla, dogodi akcidentalno prosipanje potencijalno 
infektivnog medicinskog otpada, potrebno je postupiti prema slјedećem algoritmu: 

1) ukoliko je akcidentom uspostavlјen direktan ili indirektan kontakt nezaštićene kože ili 
sluzokože sa potencijalno infektivnim materijalom, primarno postupiti prema algoritmu 
predviđenim za slučaj kontakta sa izvorom krvlјu prenosivih infekcija,  

2) pristupiti mjestu akcidenta poštujući sve univerzalne mjere prevencije za krvno prenosive 
infekcije, 

3) obezbjediti mjesto akcidenta i ograničiti pristup akcidentalnom području, 
4) onemogućiti dalјe prosipanje i raznošenje potencijalno infektivnog materijala, 
5) obavijestiti glavnu sestru Bolnice, 
6) posuti dezinfekciono sredstvo koncentrično, počev od spoljnje granice ka centru, po 

prosutom otpadu i ostaviti da djeluje u periodu određenom uputstvom proizvođača; 
7) izvršiti uklanjanje potencijalno infektivnog materijala, uz njegovo odlaganje u 

odgovarajuću ambalažu predviđenu za medicinski otpad, 
8) mehanički očistiti kontaminirano područje uz upotrebu odgovarajućeg pribora i sredstava 

za čišćenje predviđenih za akcidente, 
9) izvršiti dezinfekciju očišćenog područja, 
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10) odložiti upotreblјen pribor za čišćenje i zaštitna sredstva u kontejner za medicinski otpad, 
11) popuniti obrazac OB-39 Zapisnik o neželjenom događaju. 

Za uklanjanje prosutog potencijalno infektivnog otpada zadužena je spremačica, a u njenom 
odsustvu medicinska sestra/tehničar. 

Postupak u slučaju izlijevanja krvi i tjelesnih tečnosti koje sadrže krv 

Krv i tjelesne tečnosti koje sadrže krv smatraju se potencijalno infektivnim materijalom. U slučaju 
izlivanja krvi i/ili tjelesnih tečnosti koje sadrže krv postupa se na sljedeći način, uz korišćenje lične 
zaštitne opreme: 

1) zaustaviti dalje prosipanje i onemogućuje raznošenje izlivene krvi i/ili tjelesne tečnosti, 
2) evakuisati prostoriju ili područje gdje se akcident dogodio, 
3) zabraniti pristup mjestu izlijevanja krvi za sve ostale, osim osoblja Bolnice, 
4) posuti dezinfekciono sredstvo na bazi hlora koncentrično, počev od spoljne granice ka 

centru, po prosutom materijalu i ostaviti da djeluje u periodu određenom u uputstvu 
proizvođača, 

5) ukoliko u izlivenom materijalu ima slomljenog stakla, ne treba ga doticati rukama; 
upotrijebiti plastičnu lopaticu bi se staklo uklonilo i odložilo u odgovarajući kontejner za 
oštre predmete, 

6) mehanički se čisti kontaminirano područje, uz upotrebu odgovarajućeg pribora i 
sredstava za čišćenje (papirnati ubrusi, krpa, deblje rukavice, maska); za čišćenje se koristi 
pribor čija je namjena samo čišćenje prosutog infektivnog materijala, 

7) izvršiti dezinfekciju očišćenog područja, 
8) korišćeni pribor za čišćenje i zaštitna sredstva se odlažu kao potencijalno infektivni 

medicinski otpad, 
9) odložiti upotreblјen pribor za čišćenje i zaštitna sredstva u kontejner za medicinski otpad, 
10) popuniti obrazac OB-39 Zapisnik o neželjenom događaju. 

Za čišćenje prosute krvi i tečnosti koje ne sadrže krv zadužena je spremačica, a u njenom odsustvu 
medicinska sestra/tehničar. 

Postupak u slučaju izlijevanja ostalih tjelesnih tečnosti 

Urin, fekalije, želudačni sok, sadržaj izbačen povraćanjem ili kašljanjem se ne smatraju 
potencijalno infektivnim u odnosu na viruse koji se prenose putem krvi, ukoliko ne sadrže vidljive 
primjese krvi. Za čišćenje gore navedenih tečnosti zadužena je spremačica, a u njenom odsustvu 
medicinska sestra/tehničar. U slučaju izlivanja ovih tjelesnih tečnosti u prostorijama Bolnice 
postupa se na sljedeći način, uz korišćenje lične zaštitne opreme: 

1) zaustavlja se dalje prosipanje i onemogućuje raznošenje izlivene tjelesne tečnosti; 
2) onemogućuje se pristup mjestu izlijevanja tjelesne tečnosti za sve ostale, osim osoblja 

Bolnice; 
3) papirnim ubrusima se skuplja izliveni materijal koliko je god moguće; 
4) kontaminirani prostor se čisti deterdžentom i vodom; 
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5) kontaminirani prostor se dezinfikuje odgovarajućim hlornim dezinfekcionim sredstvom, 
koje se koristi prema uputstvu proizvođača; 

6) otpadni materijal se odlaže u vreću za potencijalno infektivni medicinski otpad. 

Profilaksa u slučaju izlaganja virusima koji se prenose putem krvi 

Primjenom univerzalnih i specifičnih mjera prevencije, opisanih u ovom Priručniku, obezbjeđuje 
se zaštita osoblja Bolnice, korisnika usluga i njihovih pratilaca od kontakta sa potencijalno 
patogenim biološkim materijalom. Ako, i pored pravilne primjene svih mjera prevencije, dođe do 
izlaganja osoblja Bolnice potencijalno infektivnom materijalu, u profilaktičke svrhe se primjenjuje 
unaprijed definisan postupak. 

Tretiranje mjesta izlaganja 

Prvi postupak nakon izlaganja potencijalno infektivnom materijalu (krv ili tjelesne tečnosti) je 
temeljno pranje izloženog dijela tijela vodom i sapunom, kao i ispiranje izloženih sluzokoža 
fiziološkim rastvorom. Ne postoje dokazi da upotreba antiseptika ili istiskanja tečnosti iz rane 
može da smanji rizik od HIV, HBV i HCV infekcije, mada upotreba antiseptika nije 
kontraindikovana.  

Postupak u slučaju povrede korišćenim oštrim predmetom 

Postupak bezbjednog odlaganja korišćenih igala, oštrih predmeta i instrumenata, kao i mjere 
predostrožnosti za sprečavanje povreda, opisani su u tački 7.5.1 ovog Priručnika. U slučajevima 
kada dođe do povrede korišćenim oštrim predmetima ili korišćenim medicinskim instrumentima, 
postupa se na sljedeći način: 

1) povredu odmah isprati mlakom vodom i sapunom; ne primjenjivati kaustična sredstava, 
niti inicirati antiseptike ili dezinfekciona sredstava u ranu, 

2) u slučaju da je kontakt sa mogućim izvorom infekcije ostvaren putem sluznice, potrebno 
ju je dobro isprati fiziološkim rastvorom, 

3) uraditi primarnu hiruršku obradu povrede, 
4) utvrditi serološki status izloženog radnika Bolnice u odnosu na infekcije virusima koji se 

prenose putem krvi, 
5) utvrditi vakcinalni status izloženog radnika Bolnice u odnosu na infekcije virusima koji se 

prenose putem krvi, 
6) evidentirati ubod na oštri predmet ili povredu na obrascu OB-39 Zapisnik o neželjenom 

događaju,  
7) obaviti razgovor sa pacijentom, sa čijim potencijalno infektivnim materijalom je osoblje 

Bolnice došlo u kontakt, da bi mu se predočila potreba serološkog ispitivanja, 
8) obezbijediti saglasnost pacijenta za utvrđivanje serološkog statusa pacijenta u odnosu na 

infekcije virusima koji se prenose putem krvi, 
9) tražiti od pacijenta pismenu saglasnost za obavještavanje o rezultatima testiranja, 
10) uputiti pacijenta na serološko testiranje u nadležnu zdravstvenu ustanovu, 
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11) uputiti povrijeđenog radnika na Kliniku za infektivne bolesti Univerzitetsko-kliničkog 
centra Republike Srpske radi dalje procjene rizika za nastanak krvno prenosivih infekcija i 
utvrđivanja potrebe za postekspozicionom zaštitom, 

12) izvršiti prijavu povrede na radu, u skladu sa važećim propisima koji regulišu oblast zaštite 
na radu. 

6. VAZDUH KAO PUT PRENOSA INFEKCIJA POVEZANIH SA PRUŽANJEM USLUGA 
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (BOLNIČKIH INFEKCIJA) 

Vazduh u zdravstvenoj ustanovi može biti put prenosa infekcije. Respiratorna infekcija može da 
nastane kada se uzročnici prenesu kroz vazduh putem kapljica (droplet transmission) ili kapljičnih 
čestica (airborne transmission) (1). Kapljice imaju tendenciju brzog taloženja, tako da je svaki rizik 
od prenosa bolesti uglavnom ograničen na osobe u neposrednoj blizini izvora kapljica, ne dalje 
od 1m (1). Kapljične čestice su dovoljno male promjera 1–5 μm, mogu dugo vremena ostati u 
vazduhu i uzrokovati infekciju kada je osjetljiva osoba izložena na većoj udaljenosti, više od 3 
metra od izvora tih čestica, a mogu se prenositi i preko sistema za ventilaciju i kondicioniranje 
vazduha i  inficirati osobe koje nisu bile u kontaktu sa zaraženim (1,2). Aerosoli predstavljaju 
smjesu čvrstih i tečnih čestica suspendovanih u vazduhu. Neki autori koriste termin infektivni 
aerosol za suspenziju patogena u česticama u vazduhu, pri čemu je veličina čestica najvažnija za 
kretanje (ponašanje) aerosola (3,4). Uzročnici infekcija koje se prenose vazdušnim putem u 
bolničkim ustanovama su: gljivice, bakterije i virusi. SARS-CoV-2 se može prenijeti direktnim, 
indirektnim ili bliskim kontaktom sa zaraženom osobom preko sekreta (pljuvačke i respiratornog 
sekreta), respiratornih kapljice koje se izbacuju kada zaražena osoba kašlje, kihne, razgovara ili 
pjeva. Respiratorne kapljice zaraženih osoba mogu također doći na predmete, i kontaminirati 
njihove površine. U tom slučaju infekcija se prenosi  dodirivanjem ovih površina, a zatim 
dodirivanjem očiju, nosa ili usta neopranim rukama (5). Prenos preko aerosola (kapljičnih čestica) 
događa se prilikom medicinskih procedura pri kojima se generiše aerosol (6). 

Sistemi grijanja, ventilacije i kondicioniranja vazduha u zdravstvenim ustanovama 

Sistemi grijanja, ventilacije i kondicioniranja vazduha (Heating, Ventilation, and Air Conditioning 
Systems; HVAC) u zdravstvenim ustanovama dizajnirani su da održavaju temperaturu i vlažnost 
vazduha u zoni komfora za osoblje, pacijente i posjetioce, da uklanjaju neprijatne mirise i 
kontaminirani vazduh, da obezbjeđuju zahtjeve za kvalitet vazduha kako bi  se smanjio rizik za 
širenje patogena kroz vazduh (7,8,9). Zahtjevi za vrstu i dizajn HVAC u zdravstvenoj ustanovi 
zavise od vrste posla koji se obavlja u određenoj ustanovi ili odjeljenju. Sistem HVAC se održava 
u skladu sa uputstvom proizvođača, a svaka zdravstvena ustanova mora da ima plan održavanja 
HVAC. 

Praćenju mikrobiološkog kvaliteta vazduha u zdravstvenoj ustanovi  

Prvi korak u praćenju mikrobiološkog kvaliteta vazduha u zdravstvenoj ustanovi predstavlja 
uzorkovanje vazduha. Uzorkovanje vazduha u zdravstvenim ustanovama može se provoditi u 
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toku izgradnje, pripreme prostora za određene procedure ili periodično kako bi se 
parametarskim praćenjem utvrdio kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, pratila djelotvornosti 
uređaja (npr filtera za vazduh) ili pratile mjere za kontrolu kvaliteta vazduha (10). Uzorak vazduha 
za mikrobiološku analizu se može uzimati metodom filtracije, sedimantacije i aspiracionom 
metodom (11). U Republici Srpskoj su pravilnikom (12) definisani kriterijumi mikrobiološđke 
čistoće vazduha u zdravstvenim ustanovama. 

 

6.1. POSTUPCI ZA OBEZBJEĐENJE ODGOVARAJUĆEG MIKROBIOLOŠKOG KVALITETA 
VAZDUHA 

Svrha postupka 

Obezbjeđenje ispravnosti sistema za ventilaciju i kondicioniranje vazduha značajno je za 
prevenciju nastanka bolničkih infekcija koje se mogu širiti putem vazduha. Veći i manji 
građevinski radovi u zdravstvenoj ustanovi i oko nje povećavaju rizik od nastanka infekcija (npr. 
invazivne aspergiloze kod imunokompromitovanih pacijenata).  

Odgovorno lice 

Za obezbjeđenje odgovarajućeg mikrobiološkog kvaliteta vazduha, uključujući i sprečavanje 
infekcija za vrijeme trajanja građevinskih radova odgovoran je direktor zdravstvene ustanove. 

Nadzor nad sistemom za kondicioniranje vazduha 

Sistem za kondicioniranje vazduha periodično održava i provjerava ovlaštena firma, u skladu sa 
propisanom procedurom. Preventivni periodični pregled i održavanje (uključujući zamjenu filtera) 
se obavlja najmanje jednom godišnje, o čemu ovlašćena firma sastavlja zapisnik. 
 
Postupci za sprječavanje prenosa infekcija vazduhom (uključujući infekcije SARS-CoV-2) 
Ventilacioni sistemi za sobe u kojima borave pacijenti sa respiratornim infekcijama koji su 
izolovani su trebaju biti tako dizajnirani da spriječe prenos infekcije vazdušnim putem. Ovo se 
postiže na temelju dva principa: sprečavanjem širenja mikroorganizama u vazduhu u susjedne 
prostorije i okolinu te smanjenjem količine mikroorganizama u vazduhu u bolesničkoj sobi 
(prostoru gdje borave pacijenti) sa efikasnom ventilacijom. Održavanje mikrobiološkog kvaliteta 
vazduha u zdravstvenoj ustanovi 

Za područja /sobe u kojima borave pacijenti bez sumnje na infektivna oboljenja 

Preporučeno je najmanje 4 izmjene vazduha na sat 

Ako se poštuje princip predostrožnosti primjenjuje se kriterijum za sobe za izolaciju i preporučuje 
se 6 izmjena vazduha na sat 

Za područja/odjeljenja gdje borave infektivni pacijenti   
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U ustanovama u kojima nije moguće obezbijediti dovoljno soba i prostora za izolaciju obezbjediti 
odvojene dobro ventilisane prostorije/područja gdje borave pacijenti suspektni na COVID-19 

Ako je izvodljivo, ventilacioni sistem podesiti da zadovoljava zahtjevima prostorija za izolaciju 

Za područja za izolaciju pacijenata sa infekcijama koje se prenose respiratornim putem 

Omogućiti da se vazduh iz prostorija ispušta u spoljašnju sredinu, koristiti HEPA filtere gdje god 
je moguće da se spriječi miješanje vazduha i ukrštena kontaminacija vazduha 

Vazduh iz prostorija za izolaciju pacijenata sa infekcijama koje se prenose respiratornim putem 
ne smije da se miješa sa vazduhom iz drugih prostorija niti da se ispušta u blizini vrata, prozora, 
drugih usisnih ventilacionih sistema,  kako se ne bi vraćao u druge prostorije 

Sistem za dovod vazduha za područja za izolaciju pacijenata sa infekcijama koje se prenose 
respiratornim putem treba biti odvojen od zajedničkog sistema za dovod vazduha 

Obezbjediti 6-12 izmjena na sat  za sobe za izolaciju, idealno najmanje 12 izmjena na sat za 
novogradnju.  

Preporučena razlika pritiska je ≥5 Pa (negativan pritisak u sobi za izolaciju pacijenta) kako bi se 
osiguralo strujanje vazduha iz hodnika prema sobi pacijenta 

Odvod za vazduh mora biti smješten direktno iznad kreveta za pacijenta na stropu ili na zidu. 

Osigurati što veću hermetičnost sobe 

Odvod zraka iz bolesničke sobe i toaleta ne smije se recirkulirati i vraćati u sobe. 

Postavite lokalni zvučni alarm ili lokalna vizuelna sredstva u slučaju kvara ventilatora i poremećaja 
u održavanju negativnog pritiska. 

Osigurati odvojeni ispušni sistem namijenjen svakoj sobi koji uklanja količinu vazduha veću od 
one u sistemu napajanja svježim vazduhom. 

Ako je moguće, treba postaviti predulaz ili vazdušnu komoru ispred vrata za izolaciju kako bi se 
spriječio prenos infektivnog agensa koji se prenose respiratornim putem prilikom otvaranja vrata 
prostora za izolaciju pacijenata  

Ako se koristi prirodna ventilacija, preporučuju se veće stope ventilacije zbog nestabilnosti 
ventilacije. Prirodna ventilacija je pogodna za upotrebu samo u povoljnim klimatskim uslovima.  

Dodatne mjere za sprječavanje prenosa infekcija vazduhom 

Dobra ventilacija prostora smanjuje rizik za prenos infekcije, da bi se pratilo da li je prostor dobro 
ventilisan preporučuje se praćenje nivoa CO2 

Ne otvarati prozoreu toaletima kako bi se održao negativni pritisak i pravi smjer mehaničke 
ventilacije  i strujanja vazduha (spriječiti strujanje vazduha iz toaleta u sobe) 

Uputiti pacijente i osoblje da ispiraju toalete sa zatvorenim poklopcem 

Gdje god je moguće omogućiti što veći dotok svježeg vazduha prirodnom ventilacijom (otvoreni 
prozori) (13), (14) 
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Prilikom provođenja procedura koje generišu aerosol koristiti N95 maske, preporučuju se nošenje 
zaštitnih naočara  

Izbjegavati kada god je moguće tretman koji generiše aerosol (15) 

Ultravioletne lampe se mogu koristiti kao dodatna mjera u postizanju odgovarajućeg kvaliteta 
vazduha u zdravstvenim ustanovama (16) 

Izbjegavati sisteme sa recirkulacijom vazduha, izuzev ako sistem posjeduje HEPA filtere koji se 
redovno održavaju/mijenjaju 

U vrijeme pandemije događa se da se sistemi za opskrbu vodom (cjevovovodi) i sistemi za grijanja, 
ventilaciju i kondicioniranje vazduha ne koriste neko vrijeme, zbog nekorištenja prostorija ili iz 
drugih razloga. Navedeno predstavlja rizik za pojavu Legionellae što treba imati u vidu pri 
ponovnom korištenju prostora. Potrebno je izvršiti kontrolu vode nakon ponovnog puštanja u 
upotrebu vodovodnog sistema ili kontrolu sistema HVAC (17) 

 

Klasifikacija pacijenata u odnosu na rizik nastanka infekcije tokom trajanja građevinskih 
radova u zdravstvenim ustanovama bolničkog tipa (sa ležećim pacijentima) 

Pacijenti se dijele u četiri grupe u odnosu na rizik od nastanka invazivne aspergiloze tokom 
perioda izvođenja građevinskih radova. Identifikovanjem pacijenata u riziku od strane osoblja 
Bolnice omogućuje se pravovremeno preduzimanje mjera za prevenciju nastanka oboljenja.  

Tabela 4. Klasifikacija pacijenata u odnosu na rizik od nastanka invazivne aspergiloze 

Grupa Nivo rizika Opis 

1 Nema rizika - Osoblje zdravstvene ustanove i izvođači radova 
- Svi pacijenti koji nisu navedeni u grupama 2-4 

2 Povećan 

- Pacijenti na produženom tretmanu visokim dozama 
kortikosteroida 

- Ozbiljno imunokompromitovani pacijenti sa AIDS-om 
- Pacijenti na hemoterapiji sa neutropenijom 
- Pacijenti na hemodijalizi 

3 Visok 

- Neutropenija u trajanju do 14 dana, nakon hemoterapije 
- Pacijenti sa adultnom akutnom limfoblastnom leukemijom koji 

primaju visoke doze kortikosteroida 
- Pacijenti sa transplantiranim organom 
- Hronično granulomatozno oboljenje kod djece 

4 Veoma 
visok 

- Alogena ili autologna transplantacija kostne srži tokom perioda 
neutropenije 

- Transplantacija matičnih ćelija, tokom perioda neutropenije 
- Produžena neutropenija (duža od 14 dana) nakon hemoterapije 

ili imunosupresivne terapije 
- Pacijenti sa aplastičnom anemijom 
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Preventivne mjere tokom trajanja građevinskih radova 

Potrebno je rano uključivanje Tima za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa pružanjem 
usluga zdravstvene zaštite u komunikaciju sa izvođačem građevinskih radova, da bi se usaglasile 
mjere koje će biti potrebno realizovati. Prije početka radova Tim priprema plan kretanja 
građevinskih radnika, pacijenata i osoblja zdravstvene ustanove, kao i plan transporta hrane, 
sterilnog materijala, čistog, prljavog rublja i otpada u zoni gradnje. 

Mjere za smanjivanje oslobađanja prašine sa mjesta izvođenja radova  

Mjesta izvođenja građevinskih radova moraju biti izolovana od ostalih prostorija zdravstvene 
ustanove od strane izvođača radova. Barijere za prašinu se postavljaju od poda do plafona, uz 
bočno zatvaranje stranica. Plastične barijere mogu biti korištene za manje i kraće građevinske 
radove, dok se za obimnije i dugotrajnije radove od izvođača zahtijeva da postavi čvrste barijere, 
sa izolovanim mjestima za ulazak. U zoni izvođenja radova se zatvaraju svi prozori, vrata, 
ventilacije, instalacije i šalteri putem kojih bi zrak mogao izlaziti u ostale prostorije zdravstvene 
ustanove. Kod obimnijih građevinskih radova se od izvođača radova zahtijeva da koristi usisivače 
vazduha za stvaranje negativnog vazdušnog pritiska, pri čemu se usisani vazduh izbacuje napolje. 
Od izvođača radova se takođe zahtijeva da koriste tehnike i alate kojima se pri rezanju i bušenju 
smanjuje količina prašine koja nastaje. Otpad iz zone radova se uklanja jednom dnevno, u 
zatvorenim kontejnerima, po mogućnosti uz iznošenje kroz otvore prozora. Zona izvođenja 
građevinskih radova se svakodnevno usisava, po potrebi i više puta dnevno. U slučaju obimnijih 
građevinskih radova, mjere na čišćenju i dezinfekciji se pojačavaju u skladu sa potrebama 
(obimom i dužinom radova). Ispred ulaza u zonu građevinskih radova se postavlja vlažan otirač, 
koji se mijenja minimalno jednom dnevno, a i češće ukoliko bude vidljivo zaprljan. Od izvođača 
radova se zahtijeva da radnici nose zaštitnu odjeću, koju će presvući prije izlaska iz zone izvođenja 
radova. 

Mjere zaštite pacijenata od izlaganja prašini 

Pacijenti u riziku (grupe 2-4) trebaju biti smješteni u sobama koje su što dalje od zone izvođenja 
radova. Za ambulantne pacijente u riziku (grupe 2-4) je potrebno obezbijediti zaštitne maske 
tokom perioda boravka u zdravstvenoj ustanovi. Za hospitalizovane pacijente u riziku je potrebno 
obezbijediti zaštitne maske ukoliko ih je potrebno transportovati kroz zonu izvođenja radova. 
Maske trebaju takvog kvaliteta da efikasnom filtracijom onemogućavaju udisanje spora 
aspergilusa (npr. PFR 95 maske). Ukoliko se ne može obezbijediti HEPA filtracija vazduha, u 
periodu izvođenja građevinskih radova zdravstvena ustanova-bolnica privremeno prestaje sa 
tretmanom pacijenata sa visokim i veoma visokim rizikom od nastanka invazivne aspergiloze. 

Hemoprofilaksa 

U slučaju potrebe, za pacijente u riziku se razmotra mogućnost hemoprofilakse  
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Preventivne mjere po završetku građevinskih radova 

Po završetku građevinskih radova vrši se temeljno pranje, čišćenje i dezinfekcija svih prostora 
Bolnice u koje je mogla dospjeti prašina nastala tokom radova. Tim za sprečavanje i suzbijanje 
infekcija povezanih sa pružanjem usluga zdravstvene zaštite određuje mjesta na kojima je 
potrebno provesti mikrobiološki nadzor sprovođenjem ispitivanja na gljivične kulture i razmatra 
rezultate ovih ispitivanja. 

7. SPREČAVANJE PRENOSA SARS-COV-2 VIRUSA  

Bolest COVID-19, izazvana korona virusom SARS-CoV-2, predstavlja ozbiljan zdravstveni izazov 
zbog pandemijskog načina širenja, nedovoljnog poznavanja virusa i nepostojanja imunizacije 
protiv ovog virusa. Mjere prevencije i kontrole infekcije koje se preduzimaju u zdravstvenim 
ustanovama su od presudnog značaja za obezbjeđivanje funkcionisanja zdravstvenog sistema i za 
ublažavanje uticaja COVID-19 na najugroženiju populaciju. U uslovima neposredne opasnosti od 
širenja epidemije, Bolnica mora prilagoditi svoj način rada i, uz redovne mjere, primjeniti i 
dodatne postupke za sprečavanje prenošenja virusa koji izaziva COVID-19. 

 

Prilagođavanje organizacije rada Bolnice 

Prilagođavanje organizacije rada Bolnice u cilju sprečavanja prenošenja virusa koji izaziva COVID-
19 uključuje sljedeće: 

• Obim pružanja usluga prilagođava se epidemiološkoj situaciji i preporukama nadležnih 
institucija.  

• Operativni zahvati se ne izvode na hitnim pacijentima, čiji je status u odnosu na COVID-
19 oboljenje nepoznat.  

• Svi pacijenti se naručuju telefonski ili putem emaila, ne ličnim dolaskom pacijenta ili 
rodbine u Bolnicu. Strogim režimom naručivanja smanjuje se broj pacijenata koji su 
istovremeno prisutni u Bolnici. 

• Prilikom naručivanja pacijenta, zdravstveni radnik traži informaciju o tome da li pacijent 
ima respiratorne simptome, da li je bio u kontaktu sa osobom oboljelom od COVID-19 i 
da li je pacijentu ili nekom od njegovim ukućana propisana mjera karantina ili 
samoizolacije. Pacijenti sa respiratornim simptomima se naručuju tek po nestanku 
simptoma. Pacijenti koji su bili u kontaktu sa osobom oboljelom od COVID-19 se naručuju 
tek nakon isteka perioda od 14 dana nakon kontakta.  

• Radni timovi se organizuju tako da u jednom timu uvijek rade isti radnici, čime da se 
smanjuje mogućnost prenosa oboljenja među osobljem Bolnice. 

• Tamo gdje postoji mogućnost, rezultati dijagnostičkih pretraga, koji nisu odmah gotovi, 
se pacijentima šalju elektronskom poštom, u cilju smanjivanja potrebe za dolaskom 
pacijenata u Bolnicu.  

• Hospitalizovani pacijenti se smještaju u jednokrevetne sobe; izbjegava se smještaj više 
pacijenata u jednu sobu. 
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• Ne dozvoljavaju se posjete hospitalizovanim pacijentima. Sve potrepštine za pacijente 
koje se mogu primiti i dostaviti pacijentu, članovi porodice predaju nadležnom osoblju na 
ulazu u Bolnicu. 

• Osoblje Bolnice je u obavezi da svakodnevno mjeri vlastitu tjelesnu temperaturu prije 
dolaska na posao. Takođe, svaki radnik koji tokom radnog vremena posumnja ili utvrdi da 
ima povišenu temperaturu, kašalj ili druge simptome oboljenja COVID-19 obavezan je da 
iste prijavi glavnoj sestri Bolnice. 

Informisanje korisnika usluga 

Informisanje korisnika usluga o mjerama za sprečavanje prenošenja virusa koji izaziva COVID-19 
uključuje sljedeće: 

• Na web stranici Bolnice se postavljaju informacije o načinu pružanja usluga u uslovima 
neposredne opasnosti od širenja epidemije oboljenja COVID-19. 

• Informisanje pacijenata o uslugama Bolnice vrši se telefonskim ili elektronskim putem, uz 
izbjegavanje dolaska pacijenta u Bolnicu i direktnog kontakta sa osobljem. 

• Prilikom naručivanja, pacijentima se daje informacija da se očekuje da će u Bolnicu ući bez 
pratnje (uvažavajući iznimke predviđene tačkom 14.3.3 ovog Priručnika), a u cilju 
smanjivanja broj lica koja paralelno borave u Bolnici. 

• Prilikom naručivanja, od pacijenata se traži da telefonski kontaktiraju Bolnicu, ukoliko u 
periodu neposredno pred zakazani pregled, odnosno intervenciju, budu imali 
respiratorne simptome, da bi se potvrdila mogućnost pružanja zdravstvenih usluga. 

• Na svim ulazima u Bolnicu se postavljaju obavještenja i posteri, radi informisana 
pacijenata: (1) da istovremeno u Bolnicu može ulaziti samo po jedna osoba, (2) da se u 
Bolnicu može ući samo sa pravilno postavljenom maskom na licu, (3) da je prilikom ulaska 
u Bolnicu potrebno izvršiti dezinfekciju ruku, (4) da se očekuje da će tokom boravka u 
Bolnici poštovati mjere fizičkog/socijalnog distanciranja i (5) da su obavezni da 
zdravstvenom radniku na prijemu saopšte podatke o postojećim simptomima infektivnih 
oboljenja, koji mogu ukazivati na COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, 
otežano disanje, bol u grlu, dijareja). 

Primjena mjera predostrožnosti za sve pacijente i lica koja ulaze u Bolnicu 

Na sve pacijente i lica koja ulaze u Bolnicu primjenjuju se sljedeće mjere predostrožnosti, a u cilju 
sprečavanja prenošenja virusa koji izaziva COVID-19: 

• Na svim ulazima u Bolnicu postavljaju se barijere za dezinfekciju obuće. 
• Da bi se smanjio broj lica koja paralelno borave u Bolnici, od pacijenata se zahtijeva da u 

Bolnicu dolaze bez pratnje. Pratnja (jedan član uže porodice) je dozvoljena samo za 
pacijente koji se ne mogu samostalno kretati, za pacijente sa demencijom, maloljetne 
pacijente i pacijente koji se nakon manje hirurške intervencije ili endoskopskog pregleda 
ne mogu samostalno vratiti kući. 

• Ne dozvoljava se istovremeni ulazak više pacijenata u Bolnicu. Osoblje na prijemnom 
pultu dopušta samo pojedinačni ulaz pacijenata u Bolnicu. Sljedećem pacijentu se 
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dopušta ulaz tek kada je na prijemnom pultu završen kontakt sa prethodnim pacijentom, 
uz uslov da maksimalan kapacitet popunjenosti čekaonice još nije dostignut. 

• Prilikom ulaska u Bolnicu pacijent popunjava upitnik za trijažu pacijenata u odnosu na 
COVID-19, a ukoliko je potrebno vrši se i beskontaktno mjerenje tjelesne temperature, u 
skladu sa uputstvima nadležnih institucija.   

• Sve lica i pacijenti koji ulaze u Bolnicu obavezni su da nose maske za lice (preko usta i 
nosa) i da prilikom ulaza izvrše dezinfekciju ruku. 

• U sklopu provođenja mjera prevencije i kontrole infekcije, neophodno je održavati visok 
stepen sumnjičavosti, odnosno uvijek imati u vidu mogućnost da kod pacijenta može da 
postoji asimptomatska infekcija virusom SARS-CoV-2. 

• Svi bolnički pacijenti se najmanje dva puta dnevno provjeravaju na postojanje simptoma 
akutne respiratorne infekcije i povišene temperature. 

Mjere socijalnog/fizičkog distanciranja 

U uslovima neposredne opasnosti od širenja epidemije oboljenja COVID-19 u Bolnici je obavezno 
poštovanje sljedećih mjera socijalnog/fizičkog distanciranja: 

• Kontakti i druženje između osoblja unutar Bolnice se smanjuju na neophodni minimum.  
• Ograničava se i strogo kontroliše okupljanje u sobama za odmor i trpezariji.  
• Ne održavaju se sastanci i obuke na kojima se u istoj prostoriji okuplja veći broj radnika 

Bolnice.  
• Od osoblja Bolnice se zahtijeva da održavaju međusobnu distancu od najmanje 1 metar u 

svim situacijama kada je to moguće.  
• Gdje god je moguće, komunikacija između osoblja Bolnice se odvija telefonski ili 

elektronskim putem, uz smanjivanje kretanja između prostorija u kojima osoblje radi.  
• Radnici Bolnice su obavezni da poštuju mjere socijalnog distanciranja i izvan radnog 

vremena, da bi se smanjio rizik od unošenja SAPS-CoV-2 virusa u Bolnicu. 
• Na pultovima za kojima rade medicinske sestre postavlja se fizička barijera od pleksiglasa 

ili sličnog materijala, koji se može lako prati i dezinfikovati. 
• Stolice u čekaonici su razmještene na takav način da se omogući fizička distanca od dva 

metra između pacijenata koji čekaju pregled. Na mjestima gdje u čekaonici postoje 
spojene stolice, koje se ne mogu razdvojiti, označavaju se sjedišta koja pacijenti ne mogu 
da koriste.   

Racionalna upotreba lične zaštitne opreme od strane osoblja Bolnice 

U uslovima neposredne opasnosti od širenja epidemije oboljenja COVID-19 racionalna upotreba 
lične zaštitne opreme od strane osoblja Bolnice podrazumijeva: 

• Lična zaštitna oprema koja se koristi u Bolnici uključuje rukavice, medicinske maske, 
mantil i naočare ili štitnik za lice, a koristi se na osnovu rizika od izloženosti uzročniku 
COVID-19 oboljenja. Prilikom oblačenja lične zaštitne opreme, prvo se navlači mantil, a 
zatim maska, naočare/vizir i na kraju rukavice. 
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• Respiratorne maske (N95 ili FFP2/FFP3 standard ili ekvivalent) i vodootporne pregače se 
koriste samo prilikom izvođenja postupaka tokom kojih dolazi do stvaranja aerosola ili 
prskanja krvi, sekreta ili ekskreta. 

• Osoblju se skreće pažnja da je potrebno da izbjegava dodirivanje očiju, nosa i usta rukama 
sa rukavicama, kao i dodirivanje vanjske strane maske tokom nošenja iste. 

• Prilikom skidanja lične zaštitne opreme prvo se uklanjaju i odlažu rukavice, zatim 
naočare/vizir, mantil i na kraju maska. Ruke se peru ili dezinfikuju sredstvom na bazi etil-
alkohola nakon uklanjanja svakog dijela lične zaštitne opreme. 

• Sva upotrebljena lična zaštitna oprema se odlaže kao potencijalno infektivan medicinski 
otpad. 

• Osigurava se da je svo osoblje bolnice obučeno za pravilnu upotrebu lične zaštitne opreme 
i sprovođenje mjera za prevenciju i kontrolu infekcije. Ako se procijeni da je potrebno, 
organizuje se obuka ili se osoblju daju dodatna pisana uputstva o pravilnoj upotrebi lične 
zaštitne opreme. 

• Lična zaštitna oprema se u Bolnici koristi racionalno i štedljivo, da bi se izbjegle nestašice 
uzrokovane prevelikom potrošnjom, u uslovima globalnog nedostatka i problema sa 
snabdijevanjem. 

Dodatno održavanje higijene radnih prostorija i radnih površina 

U uslovima neposredne opasnosti od širenja epidemije oboljenja COVID-19 uvode se sljedeće 
dodatne mjere za održavanje higijene radnih prostorija i radnih površina: 

• Plan održavanja higijene se prilagođava, da bi se uvele pooštrene mjere održavanja 
higijene u svim prostorijama bolnice, a posebno u čekaonicama, bolesničkim sobama i 
ambulantama.  

• Površine sa kojima pacijent dolazi u dodir se dezinfikuju nakon svakog pacijenta. 
• Površine koje se često dodiruju se čiste najmanje dva puta dnevno. 
• Za čišćenje se koriste dezinfekciona sredstva koja su efikasna u borbi protiv virusa sa 

ovojnicom, u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (70% etil-alkohola 
za dezinfekciju opreme za višekratnu upotrebu; 0,5% natrijum hipohlorid za dezinfekciju 
površina koje se često dodiruju). 

• U čekaonicama i pored pultova se postavljaju dodatni dispenzeri sa dezinfekcionim 
sredstvom za ruke na bazi 70% etil-alkohola, papirne maramice i kante za otpad za 
poklopcem. 

Postupanje sa tijelom umrlog lica 

U uslovima neposredne opasnosti od širenja epidemije oboljenja COVID-19 sigurno postupanje 
sa svakim tijelom umrlog lica podrazumijeva standardne mjere opreza. Uz postupke opisane u 
proceduri PR-14 Postupak sa pacijentima u terminalnom stadijumu bolesti i postupak sa umrlim, 
preduzima se i sljedeće, bez obzira na uzrok smrti lica: 

• Da bi se smanjio obim rukovanja sa tijelom umrlog lica, isto ostaje u bolesničkoj sobi u 
kojoj je pacijent preminuo, sve do preuzimanja.  
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• Ukoliko su u Bolnici prisutni članovi porodice umrlog lica, može im se dozvoliti da vide 
tijelo, ali im se daju jasna uputstva da ne smiju dodirivati niti ljubiti tijelo. 

• Prije rukovanja sa tijelom umrlog lica, osoblje Bolnice navlači ličnu zaštitnu opremu 
(rukavice i zaštitni ogrtač za jednokratnu upotrebu). Ukoliko postoji opasnost od prskanja 
tjelesnih tečnosti ili izlučevina, dodatno se koristi zaštita za lice (medicinska maska i 
naočare za lice ili zaštitni vizir). 

• Priprema tijela umrlog lica za prenos podrazumijeva uklanjanje svih katetera i opreme, i 
obavezno zaustavljanje isticanja bilo koje tečnosti iz tjelesnih otvora. 

• Tijelo nije potrebno dezinfikovati prije prebacivanja u mrtvačnicu. Tokom prebacivanja 
tijela kroz prostorije Bolnice nije neophodno koristiti nepropusnu vreću za tijelo. 

• Nakon rukovanja sa tijelom, sva lična zaštitna oprema se odlaže kao potencijalno 
infektivni medicinski otpad, a osoblje primjenjuje mjere održavanja higijene ruku. 

 
 

 

 

8. WASH I ZNAČAJ WASH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 

Izraz „WASH u zdravstvenim ustanovama" odnosi se na obezbjeđivanje bezbjedne vode, 
sanitaciju, upravljanje otpadom u zdravstvenoj ustanovi, te obezbjeđivanje infrastrukture za 
održavanje higijene bolničke sredine i higijenski bezbjednih usluga u svim dijelovima objekta. 
WASH obuhvata sve nivoe i vrste zdravstvenih ustanova. WASH (Water, Sanitation, Hygiene; 
voda, sanitacija, higijena) je zajednički naziv za vodu, sanitarne i higijenske uslove. Ova tri 
osnovna pitanja, zbog međusobne povezanosti, grupisani su zajedno u jednu oblast koja sve više 
dobija na značaju. Iako je svaka oblast zasebno područje, svako ovisi o prisutnosti drugog. Na 
primjer, bez adekvatne sanitacije, izvori vode se zagađuju, bez čiste vode osnovne higijenske 
prakse nisu moguće (1). Svjetska zdravstvena organizacija i  UNICEF (United Nations International 
Children's Emergency Fund), kroz SZO/UNICEF Udruženi program monitoringa JOINT Monitoring 
Program; JMP), prate redovno stanje po pitanju vode, sanitacije i higijene od 1990 godine. 
Bezbjedna voda, sanitacija i higijena (WASH) je ključna komponenta osnovnog zdravstvenog 
servisa. Obezbjeđenje WASH u zdravstvenim ustanovama služi za prevenciju infekcija i 
sprječavanje prenosa bolesti, zaštitu osoblja i pacijenata, štiti vulnerabilnu populaciju pacijenata 
uključujući trudnice i osobe sa invaliditetom (2,3). Nedostatci u obezbjeđivanju zdravstveno 
bezbjedne vode, sanitacije i upravljanju otpadom u zdravstvenim ustanovama su povezani sa 
širenjem antimikrobne rezistencije, što dovodi povećanog rizika za razvoj infekcija koje se teško 
liječe, kako kod pacijenata, tako i kod  zdravstvenih radnika (4).  

WASH i prevencija COVID infekcije (5) 
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Poštovanje WASH preporuka usmjereno na sprječavanje prenosa SARS-CoV-2, ali i drugih 
infekcija u zdravstvenim ustanovama uključuje: 
• učestalu higijenu ruku korištenjem odgovarajućih tehnika pranja i dezinfekcije; 
• sprovođenje redovnog čišćenja i dezinfekcije površina u zdravstvenoj ustanovi; 
• sigurno upravljanje izlučevinama (fekalijama i urinom); 
• sigurno upravljanje medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvenih usluga 
pacijentima sa Covid-19 infekcijom; 
• i bezbedno zbrinjavanje tijela umrlih; 
Higijena ruku izuzetno je važna za sprečavanje širenja SARS-CoV-2. Sve zdravstvene ustanove 
trebaju imati redovne aktivnosti usmjerene na promociju najboljih praksi u higijeni ruku i 
osigurati  dostupnost potrebnih sredstava kao i opisane postupke/ protokole za održavanje 
higijene ruku. 
Sanitacija Ako nije moguće pacijentima sa sumnjom ili potvrđenom infekcijom SARS-CoV-2 
obezbijediti vlastiti toalet potrebno je obezbjediti onaj koji ne koriste drugi pacijenti ili pacijenti 
sa drugih odjela. Prilikom ispiranja toaleta vodom treba spustiti poklopac kako bi se spriječilo 
prskanje kapljica i stvaranje aerosola (6). Ako za COVID-19 pacijente nije moguće osigurati 
zasebne toalete, tada se toaleti koje dijele s drugim pacijentima trebaju redovnije čistiti i 
dezinfickovati, npr. najmanje dva puta dnevno obučena spremačica koja nosi PPE nepropusno 
odijelo, ili ako nije dostupno, pregaču, rukavice, čizme, masku i zaštitne naočale ili štitnik za lice. 
Medicinsko osoblje treba imati pristup odvojenim toaletnim prostorijama od onih koje koriste 
pacijenti. U snabdijevanju vodom u zdravstvenoj ustanovi SZO preporučuje upotrebu 
standardnih, dobro održavanih vodovodnih cijevi i ventilacijskog sistema sa zatvorenim 
odvodima i povratnim ventilima na slavinama kako bi se sprečio ulaz aerosoliziranog fekalnog 
materija u vodovodni ili ventilacioni sistem. Medicinski otpad koji nastaje i zdravstvenim 
ustanovama gdje borave COVID 19 pacijenti ne tretira se različito od drugog medicinskog otpada 
(5). Postupci čišćenja i dezinfekcije za zdravstvene ustanove trebaju se dosljedno pratiti. Na 
odjeljenjima gdje se pruža zdravstvena njega COVID pacijentima površine se trebaju čistiti i 
dezinfikovati najmanje dva puta dnevno, ali i češće za površine koje se češće dodiruju, poput 
prekidača za svjetlo, drške kreveta, stolovi i pokretna kolica. Mnogi dezinficijensi su aktivni protiv 
virusa s ovojnicom, poput SARS-CoV-2, uključujući uobičajene bolničke dezinficijense. Trenutno, 
SZO preporučuje upotrebu: 70% etilni alkohol za dezinfekciju nekritičnih površina i oprema 
između dva korištenja (na primjer, termometri) i natrijum hipohlorit 0,1% za dezinfekciju 
površina, a 0,5% za dezinfekcija površina gdje je došlo do izlijevanja krvi ili tjelesnih tečnosti (5). 
Bezbjedno zbrinjavanje tijela umrlih sa COVID infekcijom podrazumjeva primjenu standardnih 
mjera predostrožnosti u svakom trenutku, bez obzira što se smatra da je rizik od prenosa infekcije 
na osobe koje rukuju tijelom nizak. Zdravstvenim radnicima ili osoblju u mrtvačnici  koje rukuje 
sa tijelom preporučuje se nošenje zaštitnog odijela, nepropusne pregače za jednokratnu 
upotrebu (ili ogrtača za jednokratnu upotrebu sa nepropusnom pregačom), rukavice, maska, 
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štitnik za lice (po mogućnosti) ili naočale i čizme. Nakon upotrebe, zaštitne opreme, ista se treba 
pažljivo ukloniti i dekontaminirati ili odložiti kao infektivni otpad što je prije moguće i provesti 
higijenu ruku. Tijelo preminule osobe za koju je potvrđeno ili za koju se sumnja da ima infekciju 
SARS-CoV-2, treba zamotati u tkanini i bez odlaganja prebaciti u područje mrtvačnice. Vreće za 
tijelo nisu potrebne za SARS-CoV2, iako se mogu koristiti iz drugih razloga (npr. prekomjerne 
curenje telesne tečnosti), (7). 
 

9. VODA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 

 
Dovoljna količina zdravstveno bezbjedne vode je uslov za funkcionisanje zdravstvene ustanove 
(8).  Voda u zdravstvenoj ustanovi se koristi za piće, higijenu ruku i tijela, različite medicinske 
procedure i za održavanje higijene radnog prostora (2). Kvantitet i kvalitet, lokacija i dostupnost 
vode (water points) u zdravstvenoj ustanovi, pouzdanost vodosnsbdijevanja u vremenu zajedno 
čine važan aspekt vodosnabdijevanja u zdravstvenoj ustanovi (water service), (3). Za tipične 
namjene u domaćinstvu mikroorganizmi prisutni u vodi koja zadovoljava standarde kvaliteta vode 
za piće ne predstavljaju zdravstveni rizik,  međutim u zdravstvenim ustanovama voda se koristi u 
mnoge druge svrhe, a pacijenti su uglavnom osjetljiviji na infekciju u odnosu na opštu populaciju. 
Određeni uslovi unutar vodovodne mreže u zdravstvenoj ustanovi mogu čak pogodovati rastu 
mikroorganizama. 
Specifičnosti vezane za bezbjednost vode u zdravstvenim ustanovama (9) 
U zdravstvenim ustanovama postoji povećan rizik za bolesti uzrokovane mikrobiološkom 
kontaminacijom vode (10, 11). Povećan je rizik od nozokomijalnih infekcija prisutan je kod osoba 
koje su imunokompromitovane i u odjeljenjima intenzivne njege. Putevi širenja infekcije vodom 
mogu biti: 
 
• Direktni kontakt sa vodom - hidroterapija 
• Konzumacija vode, ingestija vode kontaminiranim ledom 
• Indirektno preko medicinske opreme 
• Udisanje aerosola 
• Aspiracija kontaminirane vode (11) 
 
Najčešći mikroorganizmi koji mogu iz sistema za vodosnabdijevanje u zdravstvenim ustanovama 
biti uzročnici bolesti su: Legionella spp i Pseudomonas aeruginosa. Drugi manje učestali uzročnici 
su: drugi Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Burkholderia spp, Stenotrophomonas spp, 
Sphingomonas spp, Novosphingobium spp, Ralstonia spp l Enterobacteriaceae e.g.Enterobacter 
spp, Serratia spp l Non-tuberculous Mycobacteria i Cryptosporidium spp 
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Korištenje vode u zdravstvenoj njezi (12) 
Voda iz slavine se može koristiti u zdravstvenoj ustanovi za pranje i kupanja pacijenata u 
jedinicama za njegu svih odraslih pacijenata i na pedijatrijskim odjeljenjima. Međutim, postoje 
određena odjeljenja/jedinice koje imaju svoje specifičnosti kada je u pitanju korištenje vode, kao 
što su odjeljenja za endoskopiju, odjeljenja za novorođenčad, za hemodijalizu, stomatološka 
odjeljenja, odjeljenja za hidroterapiju-terapijski bazeni, bazeni za porođaj, odjeljenja za čišćenje 
i dekontaminaciju medicinske opreme i pribora i sl (12). 

9.1. POSTUPCI ZA OBEZBJEĐENJE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE  

Svrha postupka 

Obezbjeđenjem zdravstveno bezbjedne vode namijenjene za piće, tehničke, sanitarne i terapijske 
potrebe osigurava se zaštita zdravlja pacijenata i osoblja zdravstvene ustanove od negativnog 
uticaja bilo kakvog zagađenja vode. Zdravstveno ispravna voda ne sadrži mikroorganizme, 
parazite niti materije u količinama ili koncentracijama koje predstavljaju potencijalnu opasnost 
za zdravlje ljudi. 

Odgovorno lice 

Za obezbjeđenje zdravstveno ispravne vode za piće, tehničke, sanitarne i terapijske potrebe 
odgovoran je rukovodilac zdravstvene ustanove. 

Redovno snabdijevanje zdravstveno ispravnom vodom 

Zdravstvena ustanova može biti priključena na gradsku vodovodnu mrežu-centralni tip 
vodosnabdijevanja ili da se snabdijeva iz lokalnog izvorišta. JZU Institut za javno zdravstvo 
Republike Srpske vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti vode namjenjene za ljudsku potrošnju.  
Zdravstvena ustanova treba imati plan sigurnosti vode kao dio procjene rizika. 

Osiguranje zdravstveno ispravne vode u vanrednim okolnostima 

U slučaju nastanka vanrednih situacija kada voda nije zdravstveno bezbjedna ili je obustavljeno 
vodosnabdijevanje, u zdravstvenoj ustanovi se primjenjuju sljedeći postupci: 
 

• Voda za sanitarne i tehničke  potrebe se donosi u kanisterima, iz cisterni sa 
zdravstveno ispravnom vodom 

• Prilikom pružanja usluga ambulantnim pacijentima, ako su ruke čiste vrši se 
higijensko utrljavanje antiseptika u ruke. 

• Za korisnike usluga i osoblje se obezbjeđuje flaširana voda za piće. 
• Zbog nemogućnosti održavanja adekvatne higijene ruku i operacione sale, redovni 

operativni program se privremeno prekida sve dok se ne uspostavi redovno 
snabdijevanje zdravstveno ispravnom vodom. 
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• Zbog nemogućnosti osiguravanja uslova za održavanje lične higijene pri boravku 
pacijenata u Bolnici, privremeno se prekida sa prijemom pacijenata na bolničko 
liječenje.  

 
Preventivne mjere koje se moraju preduzimati da bi se smanjio rizik od kontaminacije vode u 
zdravstvenim ustanovama (12) 
 
• Održavanje odgovarajuće temperature u distributivnom sistemu vode. Topla voda mora se 
zagrijavati na temp preko 60°C, ne smije da se spušta ispod 50°C 
• U sistemu temp vode mora se održavati na 55°C. Hladna voda se čuva i distribuira na manje od 
20°C 
• Pritisak i protok kroz distributivni sistem mora da se održava i pratiti 
• Režim čišćenja vodovodnih cijevi mora se provoditi da se spriječi nastanak biofilma i kamenca 
• Treba se razmotriti automatski sistem upravljanja vodenim sistemom  
• Izbjegavati materijale i opremu koja može podržavati stvaranje biofilma gdje god je to moguće 

10. OBEZBJEĐENJE MIKROBIOLOŠKE ISPRAVNOSTI HRANE  

Kao subjekt koji posluje sa hranom, Bolnica je dužna da uspostavi i sprovodi sistem kontrole 
bezbjednosti hrane, kojim se osigurava da se hrana pripremljena, distribuirana i konzumirana u 
prostoru Bolnice neće prouzrokovati štetno djelovanje na zdravlje pacijenata Bolnice.  

Zaštita hrana od uticaja okoline 

Hrana za hospitalizovane bolesnike se ne sprema u Bolnici. U trpezariji Bolnice se pripremaju 
samo napici (kafa i čaj) koji se poslužuju uz obrok. 

Za doručak i večeru se poslužuje hrana koja je nabavljena tog dana, od provjerenih dobavljača, u 
hermetički zatvorenoj originalnoj ambalaži (npr. pecivo, jogurt, sirni namaz). Zadužena 
spremačica hranu u trpezariji raspoređuje na tacne, koje medicinske sestre poslužuju po sobama. 
Hrana se distribuira odmah nakon donošenja u Bolnicu, da bi se izbjegla mogućnost uticaja 
okoline na zdravstvenu bezbjednost hrane. 

Bolnica se za ručak, a povremeno i večeru, snabdijeva gotovim obrocima za ishranu pacijenata iz 
ugostiteljskog objekta sa kojim ima potpisan ugovor. Ručak, odnosno večera za ležeće pacijente 
se telefonski naručuju, prema broju pacijenata i u skladu sa specifičnim zahtjevima za ishranu 
pojedinih pacijenata. Prilikom odabira ugostiteljskog objetka vodi se računa da se ugovor potpiše 
sa subjektima koji mogu osigurati higijenski transport hrane do Bolnice i koji redovno kontrolišu 
mikrobiološku ispravnosti hrane koju pripremaju. Dostavljena hrana je zatvorena u adekvatnu 
jednokratnu ambalažu. Zadužena spremačica hranu u trpezariji raspoređuje na tacne, koje 
medicinske sestre poslužuju po sobama, odmah po pristizanju u Bolnicu. Hrana se ne čuva u 
frižideru, ne otvara se od strane osoblja bolnice tokom procesa posluživanja, niti se iz ambalaže 
u kojoj je dostavljena pretresa u tanjire ili drugo posuđe Bolnice. Ukoliko restoran dostavi pribor 
za jelo za jednokratnu upotrebu, isti se neotpakovan poslužuje hospitalizovanim pacijentima. 
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Hospitalizovani pacijentima, kao i osoblju bolnice dozvoljeno je da hranu konzumira samo na 
mjestima koja su predviđena za tu namjenu. 

Preveniranje kontaminacije hrane 

Osoblje Bolnice koje dolaze u kontakt sa hranom sprovodi higijensko pranje ruku prije svakog 
dodira sa hranom i prije posluživanja hrane. U trpezariji postoje mjesta za pranje ruku, sa 
hladnom i toplom vodom, opremljena tečnim sapunom i ubrusima. Prilikom pripreme hrane za 
posluživanje, ruke se peru i nakon svakog kontakta sa ostalim predmetima i licima u trpezariji.  

Postupanje sa svježim voćem 

Kada se pacijentima poslužuje svježe voće koje se guli (npr. banana ili mandarina), osoblje ga ne 
ljušti već ga poslužuje neoljuštenog. Voće koje pacijenti sami gule se pere prije posluživanja 
isključivo u slučaju kada na njemu postoje vidljivi tragovi krupnijeg onečišćenja. 

Kada se pacijentima poslužuje svježe voće koje se jede sa korom, isto se pere u trpezariji pod 
tekućom vodom iz slavine neposredno pred posluživanje, te se posušuje čistim papirnim 
ubrusima za jednokratnu upotrebu. Prilikom pranja voća vodi se računa da se tekuća voda ne 
prosipa na pod i da se nakon završetka pranja voća na podu ne ostavljaju barice vode. 

Osoblje koje priprema voće za posluživanje nosi rukavice za jednokratnu upotrebu kada rukuje 
sa voćem.  

Sprovođenje sanitarnog nadzora 

Redovan sanitarni pregled osoblja Bolnice, uključujući i osoblje koje dolazi u dodir sa hranom, 
obavlja se prije zapošljavanja i kasnije na svakih šest mjeseci, u skladu sa zahtjevima propisa koji 
uređuju način sprovođenja sanitarnog nadzora. U slučaju javljanja intrahospitalne infekcije, čiji 
izvor može biti osoblje Bolnice, vrše se vanredni sanitarni pregledi osoblja. Sanitarne knjižice svog 
osoblja Bolnice čuvaju se kod glavne sestre Bolnice. 

Ukoliko se tokom sanitarnog pregleda kod nekog od radnika Bolnice utvrdi zarazna bolest 
(respiratorna ili digestivna infekcija) koja se u toku rada može prenijeti na druga lica, ili se utvrdi 
kliconoštvo koje predstavlja rizik za zaražavanje drugih lica, taj radnik Bolnice se isključuje iz 
procesa rada do ozdravljenja, odnosno do obeskličavanja. 

Uklanjanje ostataka hrane 

Zadužene medicinske sestre odnose tacne sa prljavim posuđem, ostacima hrane i ambalaže iz 
bolesničkih soba u trpezariju odmah po završetku obroka. Ostaci hrane i ostali otpad se odmah 
odlaže u crne vreće za komunalni otpad, koje se iz trpezarije redovno više puta dnevno iznose u 
gradski kontejner za komunalni otpad. Izbjegava se nepotrebno čuvanje i skladištenje ostataka 
hrane u prostoru Bolnice, kojim bi se privlačili insekti i glodari. Upotrebljeno jednokratno posuđe 
i pribor za jelo se odlaže kao komunalni otpad, zajedno sa ostacima hrane. 

Održavanje higijene trpezarije i posuđa 

Higijenu trpezarije održavaju spremačice, u skladu sa OB-49 Planom održavanja higijene.  
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Zaprljane tacne, šolje, pribor za jelo i tanjire spremačice peru u trpezariji nakon završetka svakog 
obroka. Za pranje posuđa se koristi deterdžent za suđe robne marke. Posuđe se nakon sušenja 
odlaže na predviđena mjesta, da bi se spriječila kontaminacija prašinom i drugim nečistoćama.  

Nadzor nad mikrobiološkom ispravnošću hrane 

Nadzor nad mikrobiološkom ispravnošću hrane je u Bolnici u nadležnosti Tima za sprečavanje i 
suzbijanje infekcija povezanih sa pružanjem usluga zdravstvene zaštite. Jednom u tri mjeseca vrši 
se mikrobiološka kontrola čistoće opreme, posuđa, radnih površina, radne odjeće i ruku osoblja 
koje dolazi u kontakt sa hranom. Uzimanje i mikrobiološko ispitivanje uzoraka vrši se od strane 
JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. U slučaju da se redovnom kontrolom utvrdi 
nezadovoljavajuća mikrobiološka čistoća, Tim za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa 
pružanjem usluga zdravstvene zaštite definiše korektivne mjere koje je potrebno sprovesti. 
Ponovno ispitivanje mikrobiološke čistoće vrši se nakon što su definisane korektivne mjere 
sprovedene. 

  



38 
 

 
 

11. MEDICINSKI OTPAD 

Medicinski otpad podrazumjeva sav otpad nastao u medicinskoj ustanovi medicinskim 
istraživačkim centrima i laboratorijama (1). Oko 75-90% medicinskog otpada čini bezopasan 
otpad koji je po svom sastavu sličan komunalnom otpadu (hrana, karton papir, plastika..) i koji 
dolazi od  administrativnog dijela, kuhinje i uslužnih odjeljenja. Neopasni otpad ne predstavlja 
posebnu biološku, hemijsku, radioaktivnu ili fizičku opasnost. Preostalih 10-25% čini opasan 
otpad i može predstavljati rizik za zdravlje (2,3). Opasan otpad u zdravstvenoj ustanovi može se 
podjeliti na (1):  
• Infektivni otpad (otpad kontaminiran krvlju i drugim tjelesnim tečnostima, kulture i zalihe 
infektivnih sredstava iz laboratorije ili otpad od pacijenata s infekcijama npr. brisevi, zavoji i 
medicinski uređaji za jednokratnu upotrebu..); 
• Patoanatomski otpad (ljudska tkiva, organi ili tečnosti, dijelovi tijela i kontaminirani leševi 
životinja..); 
• Oštri otpad (špricevi, igle, skalpeli i oštrice za jednokratnu upotrebu…); 
• Hemijski otpad (otapala i reagensi koji se koriste za laboratorijske pripravke, dezinficijensi, 
sterilna sredstva i teški metali sadržani u medicinskim uređajima -živa u slomljenim 
termometrima i baterijama…); 
• Farmaceutski otpad (lijekovi i vakcine kojima je istekao rok upotrebe, neiskorišteni i 
kontaminirani lijekovi…); 
• Citotoksični otpad (otpad koji sadrži supstance sa genotoksičnim svojstvima, tj. vrlo opasne 
supstance, koje su mutagene, teratogene ili kancerogene poput citotoksičnih lijekova koji se 
koriste u liječenju karcinoma i njihovih metabolita…); 
• Radioaktivni otpad (proizvodi kontaminirani radionuklidima, uključujući radioaktivni 
dijagnostički materijal ili radioterapijski materijal). 
 
Medicinski otpad i COVID 19 

Medicinski otpad  koji dolazi iz zdravstvenih ustanova u kojima se liječe pacijente sa COVID-19 ne 
razlikuje se od otpada koji dolazi iz ustanova bez pacijenata sa COVID-19. Smjernice CDC-a navode 
da se upravljanje otpadom, vešom, priborom za posluživanje hrane treba obavljati u skladu sa 
rutinskim procedurama. Nema dokaza koji upućuju na to da ovaj otpad zahtijeva bilo kakvu 
dodatna dezinfekciju (4). U toku rada, kao i prilikom rukovanja otpadom na COVID odjeljenjma 
obavezno je nošenje lične zaštitne opreme,  samim tim i specifičnosti u vezi sa upravljanjem 
otpadom na ovim odjeljenjima, su, da se ukupna količina otpada uključujući i infektivni otpad 
povećava zbog većeg korištenja lične zaštitne opreme (PPE, personal protective equipment) kao 
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što su rukavice, maske za lice i nos, vodootporni zaštitni ogrtači, gumene čizme, gumena pregača 
i drugi infektivni materijali. (5,6). Da bi se smanjile količine otpada, poželjno je koristiti plastičnu 
zaštitnu opremu za višekratnu upotrebu koja se može očistiti i dezinfikovati 0,5% rastvorom hlora 
(ne uključuje maske). Pravilno prikupljanje, skladištenje, prenos, obrada i konačno odlaganje 
infektivnog otpada iz zdravstvenih ustanova i jedinica za tretman COVID -19 je ključno za 
sprječavanje prenosa infekcija.  Ključne akcije u rukovanju otpadom u zdravstvenim ustanovama 
u kojima borave COVID pacijenti su sljedeće: 

▪ Preporučuje se korištenje kante za sakupljanje otpada sa pedalom i umetnutim vrećama na 
mjestu gdje se generiše otpad. 

▪ U nedostatku kanta za otpad sa pedalama, kao alternativa mogu se odabrati kante s pokretnim 
poklopcima. Inače, otvoreni spremnici za otpad su bolji od onih koji zahtijevaju fizičko otvaranje  
rukama. 

▪ Kante za odvajanje otpada u boji prema sistemu sa 3 kante (infektivni otpad, oštri i komunalni 
otpad) su neophodne radi odvajanja opasnog od komunalnog otpada i sprječavanje prenosa 
infekcije.  

▪ Važno je vođenje evidencije o količini otpada i poznavanje dnevne količine otpada 

▪ Mjesto skladišta za velike količine, način transporta i aktivnosti za spaljivanje i autoklaviranje 
trebaju biti unaprijed dogovoreni. 

▪ U odsustvu spalionica i autoklava otpad se može spaljivati na za to određenim mjestima uz 
pomoć goriva poput kerozina  

▪ Obučiti zaposlene i one koji rukuju otpadom za stavljanje i skidanje zaštitne opreme, mjere 
dekontaminacije, mjere za prevenciju i kontrolu infekcije (7). 

 

11.1. PRAVILA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM 

 
 

Svrha postupka  

Pravilnim upravljanjem medicinskim otpadom, u skladu sa važećim propisima, smanjuje se rizik 
za zdravlje osoblja koje njim rukuje, zdravlje pacijenata i rizik za životnu sredinu uopšte.    

Odgovorno lice 

Za dosljednu primjenu definisanog sistema upravljanja medicinskim otpadom, kao i za kontrolu 
primjene, zaduženo je odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom. Za pravilno rukovanje 
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otpadom odgovorno svako lice koje proizvodi otpad i svako ko na bilo koji način dalje rukuje sa 
otpadom u skladu sa načelom dužne odgovornosti. 

Kategorizacija otpada 

Pod upravljanjem medicinskim otpadom podrazumijeva se prikupljanje, razvrstavanje, 
pakovanje, obilježavanje, skladištenje, te transport medicinskog otpada od mjesta nastanka do 
mjesta za privremeno skladištenje, odnosno do mjesta za trajno skladištenje i mjesta uništenja. 

U zdravstvenoj ustanovi se prilikom pružanja zdravstvenih usluga stvara opasni medicinski otpad 
i neopasni komunalni/opšti otpad.. 

Medicinski otpad koji nastaje u zdravstvenoj ustanovi klasifikuje se u nekoliko grupa, u skladu sa 
Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada:  

Tabela 3. Klasifikacija medicinskog otpada koji nastaje u zdravstvenoj ustanovi 

Klasifikacioni broj Naziv otpada 

18 01 01 Oštri instrumenti (izuzev 18 01 03) 

18 01 03* 
Otpadi čije sakupljanje i odlaganje podliježe posebnim zahtjevima 
zbog sprečavanja infekcije 

18 01 07 Hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06 

18 01 09 Lijekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08 

U procesima rada u zdravstvenoj ustanovi nastaje više grupa medicinskog otpada: 

- Oštri predmeti (grupa 18 01 01): medicinske igle, odsječene igle sa sistema za 
infuzije, ostale vrste igala, jednokratni oštri medicinski instrumenti (skalpeli, nožići, 
lancete), pokrovna i predmetna stakalca, slomljene ampule iz intervencija i drugi 
predmeti koji mogu dovesti do uboda ili posjekotine.  

- Infektivni i potencijalno infektivni medicinski otpad (grupa 18 01 03*): instrumenti 
(aiways, tubusi, crijeva za aspiriranje) i materijali (vata, gaza, zavoj, tupferi) za 
jednokratnu upotrebu koji su došli u dodir s krvlјu ili izlučevinama pacijenata ili su 
upotreblјeni pri hirurškim zahvatima, intervencijama ili previjanju rana, zavojni 
materijal sa vidlјivim prisustvom krvi, upotrebljene rukavice, maske i drugi pribor za 
jednokratnu upotrebu, vakuum epruvete sa ostacima krvi, plastične čaše od urina, 
upotrebljene plastične šprice, papirni ubrusi sa tragovima krvi, prezervativi i drugi 
otpad koji sadrži krv ili tjelesne tečnosti. 

- Hemijski otpad (grupa 18 01 07): ostaci čvrstih, tečnih ili gasovitih hemikalija koje 
se upotrebljavaju pri dijagnostičkim ili terapijskim postupcima, neiskorišćena 
sredstva za čišćenje i dezinfekciju.  
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- Farmaceutski otpad (grupa 18 01 09): lijekovi i drugi farmaceutski proizvodi koji 
nemaju deklaraciju, lijekovi i kontrasti sa isteklim rokom upotrebe, lijekovi 
izmjenjenih fizičko-hemijskih karakteristika ili koji se više ne koriste (tablete, 
ampulirani lijekovi, masti, kapi, rastvori), ambalaža zaprljana sadržajem iz 
polomljenih ampula lijekova, deformisani ili izlomljeni farmaceutski proizvodi, 
pripremljeni a neaplikovani lijekovi, primarna ambalaža lijekova, lijekovi za koje je 
laboratorijskom kontrolom utvrđeno da ne odgovaraju propisanom kvalitetu, 
neispravna medicinska sredstva i medicinska sredstva koja više nisu u upotrebi.   

Razvrstavanje otpada 

Razdvajanje i odvojeno sakupljanje otpada je osnova pouzdanog i sigurnog upravljanja 
medicinskim otpadom. Razvrstavanje otpada vrši se na mjestu nastanka, a otpad se odlaže u 
ambalažu prilagođenu njegovim svojstvima, količini, te načinu skladištenja, prevoza i obrade. Za 
razdvajanje medicinskog otpada na mjestu nastanka, zaduženi su svi radnici i vanjski saradnici 
zdravstvene ustanove, koji tokom svoga rada generišu medicinski otpad. Svo osoblje i vanjski 
saradnici zdravstvene ustanove su obučeni za razdvajanje otpada koji nastaje u njihovim 
procesima rada. Svi radnici zdravstvene ustanove trebaju proći periodičnu obuku o pravilnom 
prikupljanju i odlaganju medicinskog i drugog otpada, o čemu se vodi evidencija. Periodičnu 
obuku osoblja provodi lice odgovorno za upravljanje medicinskim otpadom. 

U procesu razvrstavanja otpada poštuju se sljedeći principi:  

- Otpad se razvrstava u svim prostorijama gdje nastaje više vrsta otpada. 

- Za komunalni otpad se obezbjeđuje kanta sa umetnutom kesom u crnoj boji. 

- Miješanje medicinskog i komunalnog otpada nije dozvoljeno. 

- Ambalaža u kojoj se sakuplјa medicinski otpad se razlikuje po boji i omogućava lako 
razvrstavanje otpada na mjestu nastanka. 

- Ambalaža po svojim karakteristikama treba da je izrađena tako da (1) onemogućava 
neovlašteno otvaranje posuda, kanti i kontejnera, (2) poslije obrade ne zagađuje okolinu, 
(3) je neprobojna za oštre predmete, (4) onemogućava ispadanje sadržaja, ozlјeđivanje, 
kao i prenos infekcije na osobe koje postupaju sa otpadom, (5) je nepropusna za tekućine 
i (6) onemogućava prolijevanje sadržaja. 

- Ambalaža mora imati odgovarajuću oznaku, u zavisnosti od vrste otpada.  

- Ambalaža koja se koristi višekratno (kante za odlaganje i privremeno skladištenje 
medicinskog otpada) obavezno treba biti izrađena od odgovarajućeg materijala, koji 
omogućuje adekvatno pranje i dezinfekciju. 

- Ambalaža u koju se odlaže medicinski otpad ne puni se do maksimalne zapremine. 
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- Ukoliko na ambalaži za medicinski otpad ne postoji fabrički odštampana deklaracija, 
označavanje se vrši naljepnicama. Različite kategorije medicinskog otpada su označene 
naljepnicama različitih boja, da se smanji rizik od miješanja otpada. 

Sakupljanje i označavanje medicinskog otpada 

Sakupljanje i označavanje otpada koji sadrži oštre predmete 

Sakupljanje i privremeno odlaganje oštrih predmeta vrši se na mjestu nastanka sa što manje 
manipulacije oštrim predmetima, radi sprečavanja povređivanja osoblja. Prilikom sakupljanja i 
privremenog odlaganja oštrih predmeta u odgovarajuću ambalažu, potrebno je koristiti 
odgovarajuću zaštitnu opremu i poštovati bezbjednosne principe.  

Oštri predmeti se, odmah nakon upotrebe, odlažu u žute kontejnere za oštre predmete, bez 
prethodnog vraćanja u originalnu tvorničku ambalažu. Odlaganje u kontejner se vrši na način koji 
neće ugroziti osobu koja odlaže oštri predmet. Korištene igle se ne savijaju, ne lome i ne vraćaju 
u poklopac nakon upotrebe. Igle se odlažu tako što se igla od šprice odvaja potezanjem šprice 
unazad kada je igla već u otvoru kontejnera, vodeći računa da se sama igla ne dodiruje rukama. 
Svaki akcidentalni ubod iglom ili povreda oštrim predmetom treba da se evidentira u skladu sa 
internom procedurom koja se mora propisati (Postupak u slučaju neželjenih događaja). 

Oštri medicinski otpad se odlaže u plastične, čvrste, neprobojne i vodonepropusne kontejnere, 
koji obezbjeđuju da jednom ubačene oštrice akcidentalno ne mogu dospjeti van kontejnera, 
onemogućavaju isticanje eventualno prisutnog tečnog sadržaja i istovremeno pružaju 
maksimalnu sigurnost osoblju koje njima rukuje. Kontejner stoji u blizini mjesta korišćenja oštrih 
predmeta, ispod visine oka, van domašaja djece. U kontejnere se ne dosipa dezinfekciono 
sredstvo. 

Odloženi oštri predmeti ne smiju zauzimati više od 3/4 zapremine kontejnera. Kontejner 
napunjen odgovarajućom količinom oštrih predmeta se jednokratno zatvara, bez mogućnosti 
ponovnog otvaranja i prepakivanja u drugu ambalažu. 

Prije postavljanja novog kontejnera, isti je neophodno čitko označiti naljepnicom (Slika 5) radi 
deklarisanja sadržaja (ukoliko na njemu nije fabrički odštampana deklaracija). Odgovarajuća polja 
na nalepnici popunjava medicinska sestra/tehničar. Popunjavanje se vrši  vodootpornim 
flomasterom. 

Slika 5. Izgled naljepnica za označavanje kontejnera sa oštrim predmetima 

MEDICINSKI OTPAD 

OŠTRI PREDMETI/SLOMLJENO STAKLO 

Izvor otpada: 

JZU Dom zdravlja 

Datum: 

Vrijeme: 
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Potpis osobe koja 
popunjava deklaraciju: 

 

 

Grupa otpada:  

18 01 01 

OŠTRI INSTRUMENTI 

 

Spremačica odnosi kontejnere sa oštrim predmetima u prostoriju za privremeno skladištenje 
medicinskog otpada. Oštri otpad se periodično predaje firmi za zbrinjavanje medicinskog otpada, 
sa kojom zdravstvena ustanova ima potpisan ugovor. 

Sakupljanje i označavanje infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada 

Za infektivni i potencijalno infektivni medicinski otpad obezbjeđuju se plastične kante sa 
umetnutim žutim kesama od kvalitetnog najlona. Prilikom nabavke kesa vodi se računa da kvalitet 
istih bude takav da onemogući njihovo pucanje. Kese se prije stavljanja u kantu označavaju 
naljepnicom za infektivni medicinski otpad (Slika 6), radi deklarisanja sadržaja. Naljepnicu 
popunjava medicinska sestra/tehničar vodootpornim flomasterom. 

 

Slika 6. Izgled naljepnica za označavanje kesa sa infektivnim medicinskim otpadom 

INFEKTIVNI MEDICINSKI OTPAD  

Izvor otpada: 

JZU Dom zdravlja 

Datum: 

Vrijeme: 

Potpis osobe koja popunjava 
deklaraciju: 

 

 

Grupa otpada:  

18 01 03* 

MEDICINSKI OTPAD ČIJE SAKUPLJANJE 
I ODLAGANJE PODLIJEŽE POSEBNIM 
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ZAHTJEVIMA ZBOG SPREČAVANJA 
INFEKCIJE 

 

Kada se žuta kesa napuni do dvije trećine zapremine, zatvara se vezivanjem vrha kese, a ako dođe 
do oštećenja kese, stavlja u istu takvu kesu. Infektivni i potencijalno infektivni otpad do prostorije 
za privremeno skladištenje medicinskog otpada odnosi spremačica. Infektivni i potencijalno 
infektivni medicinski otpad kontinuirano preuzima i trajno zbrinjava firma sa kojom zdravstvena 
ustanova ima potpisan ugovor. 

Sakupljanje i označavanje farmaceutskog otpada 

Upravljanje farmaceutskim otpadom počinje provjerom zaliha i rokova farmaceutskih proizvoda 
i potrošnog medicinskog materijala u skladu sa procedurom (Upravljanje lijekovima i medicinskim 
sredstvima). Obaveza svih radnika zdravstvene ustanove je da prvo troše zalihe sa kraćim rokom 
trajanja, da bi se maksimalno umanjila količina farmaceutskog otpada koja nastaje.  

Lijekovi i medicinska sredstva sa isteklim rokom, oštećene ambalaže ili zamućenog sadržaja 
odmah se povlače iz upotrebe i odlažu kao farmaceutski otpad. Medicinske sestre/tehničari 
odlažu farmaceutski otpad u odgovarajuću ambalažu (kartonsku kutiju, označenu naljepnicom 
prikazanom na Slici 7). Kutija se čuva na mjestu na kojem je onemogućen neovlašten pristup 
lijekovima i koje osigurava da ne može doći do miješanja farmaceutskog otpada sa lijekovima u 
roku trajanja.   

Kada se kutija napuni do 2/3 svoje zapremine spremačica ju odnosi u prostoriju za privremeno 
skladištenje medicinskog otpada. Farmaceutski otpad periodično preuzima i trajno zbrinjava 
firma sa kojom zdravstvena ustanova ima potpisan ugovor. 

 

Slika 7. Izgled naljepnica za označavanje ambalaže za odlaganje farmaceutskog otpada 

FARMACEUTSKI OTPAD  

Izvor otpada: 

JZU Dom zdravlja 

Datum: 

Vrijeme: 

Potpis osobe koja 
popunjava deklaraciju: 
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Grupa otpada:  

18 01 09 

LIJEKOVI DRUGAČIJI OD 
ONIH NAVEDENIH U 18 01 
08  

Sakupljanje i označavanje hemijskog otpada 

Da bi se maksimalno izbjegla mogućnost nastanka hemijskog otpada, obaveza svih radnika 
zdravstvene ustanove je da ne nabavljaju veće količine hemikalija i sredstava za dezinfekciju od 
onih koje se mogu potrošiti i da prvo troše hemikalije i sredstva za dezinfekciju sa kraćim rokom 
trajanja.  

Slika 8. Izgled naljepnica za označavanje ambalaže za odlaganje hemijskog otpada 

HEMIJSKI OTPAD  

Izvor otpada: 

Dom Zdravlja 

Datum: 

Vrijeme: 

Potpis osobe koja popunjava 
deklaraciju: 

 

 

Grupa otpada:  

18 01 07 

HEMIKALIJE DRUGAČIJE OD 
ONIH NAVEDENIH U 18 01 06 

 

Ukoliko dođe do isteka roka hemikalija ili sredstava za dezinfekciju, ista se povlače iz upotrebe i 
odlažu kao hemijski otpad. Medicinske sestre/tehničari i spremačice odlažu hemijski otpad u 
odgovarajuću ambalažu (plava čvrsta plastična vreća, koja je postavljena u plastični nepropusni 
kontejner označen naljepnicom prikazanom na Slici 8). Kontejner sa hemijskim otpadom se čuva 
u prostoriji za privremeno skladištenje medicinskog otpada, dok se na napuni do 2/3 svoje 
zapremine. Dimenzije kontejnera odgovaraju količini hemijskog otpada koji nastaje u Bolnici.  
Hemijski otpad periodično preuzima i zbrinjava firma sa kojom zdravstvena ustanova ima 
potpisan ugovor. 
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Odnošenje i predaja medicinskog otpada  

Kontejneri i kese za opasan medicinski otpad, propisno obilježeni i zatvoreni, odnose se u 
prostoriju za privremeno skladištenje medicinskog otpada kada se napune do 2/3 svoje 
zapremine. Spremačica vrši vezivanje kesa, pri čemu se obavezno koristi zaštitna oprema. Osoblju 
zdravstvene ustanove je strogo zabranjeno ispravljanje grešaka u razdvajanju otpada, tako što će 
predmete prebacivati iz jedne kese u drugu, odnosno iz jednog kontejnera u drugi.  

Otpad iz organizacionih jedinica zdravstvene ustanove odnosi spremačica u kontejnerima, 
kantama ili kutijama, u periodu kada pacijenti nisu prisutni u tom prostoru (npr ambulantni 
pacijenti u bolnicama), vodeći računa da ne dođe do prosipanja medicinskog otpada prilikom 
nošenja do prostorije za privremeno skladištenje. Prostorija je obilježena znakom biohazarda i na 
njoj je istaknut znak zabrane pristupa neovlašćenim osobama. U prostoriji su obezbijeđeni 
adekvatni temperaturni uslovi, potrebni za privremeno skladištenje otpada. 

Predaju medicinskog otpada firmama za zbrinjavanje otpada vrši odgovorno lice za upravljanje 
medicinskim otpadom, koje osigurava da se prilikom primopredaje otpada vrši vaganje istog i da 
se o predanim količinama vodi evidencija (za svaku kategoriju otpada posebno). 

Vođenje evidencija i izvještavanje  

Na osnovu evidencija o primopredaji otpada, odgovorno lice za upravljanje medicinskim 
otpadom priprema periodični izvještaj za Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost 
Republike Srpske.  

 

12. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА 

 

У овом поглављу разматрат ћемо мјере, методе и поступке деконтаминације инструмената, 
предмета и површина у здравственим установама. У складу са смјерницама Центра за 
контролу болести из Атланте за дезинфкецију и стерилизацију  у здравственим установама 
из 2008. године (посљедња адаптација 2019. године) деконтаминација представља 
поступак унутар којег вршимо уклањање чврстих и течним материја са свих површина и 
предмета у здравственим установама које су потенцијално носиоци патогених  
микроорганизама како би се са њима могло сигурно руковати односно како бисмо их 
учинили безбједнимм за рад или их могли даље обрађивати и учинити сигурнима за рад 
или их одбацити (1). У склопу деконтаминације врло често користимо изразе са суфиксом 
циде или цида који се односе односно упућују да се ради о активностима усмјереним на 
убијање одређених микроорганизама. На примјер, гермицид је средство које може да 
убије микроорганизме, посебно патогене микрорганизме („клице“). Термин гермицид 
укључује и антисептике и дезинфекциона средства. Антисептици су гермициди који се 
примењују на живо ткиво и кожу; дезинфекциона средства су антимикробна средства која 
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се примењују само на неживе предмете. Генерално, антисептици се користе само на кожи, 
а не за површинску дезинфекцију, а дезинфицијенси се не користе за антисепсу коже, јер 
могу да повреде кожу и друга ткива. У поступцима деконтаминације врло често користимо 
средства чији називи имају одговарајуће префиксе који упућују на дјелотворност одређеног 
средства: нпр: вируцид, фунгицид, бактерицид, спорицид и туберкулоцид могу да убију 
врсту микроорганизама идентификованих префиксом. На пример, бактерицид је средство 
које убија бактерије (2-7). 

Прије више од 30 година Еарле Х. Спаулдинг осмислио је рационалан приступ дезинфекцији 
и стерилизацији предмета и опреме за његу пацијената (8). Ова шема класификације је 
толико јасна и логична да су је задржали, усавршили и успешно користили професионалци 
за контролу инфекције а други приликом планирања метода за дезинфекцију или 
стерилизацију (2,4,6,9,10) Спаулдинг је вјеровао да се природа дезинфекције може лако 
разумети ако се инструменти и предмети за негу пацијента категоришу као критични, 
полукритични и некритични у зависности од степена ризика од инфекције укључене у 
употребу.  

 

Деконтаминација 
 

Деконтаминацију можемо посматрати као континуирани процес - циклус којег чине 
одређении кораци који су међусобно повезани и сваки сљедећи је једнако важан као и онај 
који му претходи за успјешност деконтаминације (чишћење, дезинфекција, инспекција, 
паковање, стерилизација, складиштење, коришћење, транспорт, чишћење  (слика 1).  

Ово поглавље описује три важне карактеристике деконтаминације: процјену ризика, 
осигурање квалитета и чишћење радне средине. 

 

Управљање ризиком у процесу деконтаминације  

 

Управљање ризиком служи за идентификовање, анализу и процјену ризика процеса 
деконтминације. Обухвата разматрање следећих питања: 

 Дефиниција критеријума помоћу којих се процењују и евалуирају ризици 
 

 Методе процјене ризика 
 

 Одговорности за доношење одлука о ризику 
 

 Обезбјеђивање ресурса одређених за спречавање ризика 
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 Интерна и екстерна комуникација у вези са идентификованим ризицима 
(извејштавање) 
 

 Квалификације особља посвећеног управљању ризицима 
 

Управљање ризиком посматра се као непрекидни процес планирања, спровођења, 
праћења и континуитета побољшања, Демингов циклус - „Планирај -Уради-Провјери-
Дјелуј“ (енг. Deming cycle “Plan-Do-Check-Act”), слика 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Демингов циклус - „Планирај -Уради-Провјери-Дјелуј“ 

Извор: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities. 
World Health Organization and Pan American Health Organization, 2016 (11) 

Да би се утврдио ниво деконтаминације потребан за одређени медицински производ, 
важно је добро разумјети разлике између чишћења, дезинфекције и стерилизације, табела 
1. 
 
 
 
Табела 1. Нивои деконтаминације 

Поступак ОПИС ПОСТУПКА 

ЧИШЋЕЊЕ Физичко уклањање тјелесних текућина и излучевина, 
нечистоћа различитог поријекла или страних материја. 
Чишћењем ће се смањити број микроорганизама као и 
нечистоћа, што ће омогућити бољи контакт са површином која 
се дезинфикује или стерилише и смањити ризик од везивања 
нечистоћа за површину. Уклањање нечистоћа такође ће 
смањити ризик од инактивације хемијског дезинфицијенса и 
размножавања микроорганизама. Чишћење подразумијева и 

планирај 

уради 

провјери 

дјелуј 
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Извор: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities. 
World Health Organization and Pan American Health Organization, 2016. (11) 

Чишћење 

Чишћење помаже у уклањању патогена или у значајном смањењу њиховог присуства на 
контаминираним површинама и представља први неопходан корак у било ком процесу 
дезинфекције. Може бити механичко, физичко и хемијско или комбиновано у зависности 
од тога да ли чинимо неке механичке радње ради уклањања крупних и ситних нећистоћа, 
или користимо неку  физичку методу као што је висока и ниска темераптура воде или 
користимо неко хемијско средство као што су сапуни, детерџенти и др. Чишћење водом, 
сапуном (или неутралним детерџентом) и неки облик механичког дјеловања (четкање или 
рибање) уклања и смањује прљавштину, крупне и ситне остатке и друге органске материје 
као што су крв, тјелесне излучевине, али не убија микроорганизме (1).  

Поступак чишћења користимо да бисмо припремили површине и инструменте за 
дезинфкецију. Наиме, органска материја присутна на радним површинама и 
инструментима омета директан контакт средства за дезинфекцију са површином и и 
инструментом и инактивира микробиолошка својства дезинфекционог средства или утиче 
на начин деловања неких од дезинфицијенса. Поред  избора адекватне методе за 
припрему површина и инструмената за дезинфекцију важна мејра у правилном провођењу 
поступка дезинфекције је примјена адекватне концентрације дезинфекционог средства и 
поштовање времена контакта површина са дезинфекционим средством. Према томе 
можемо закључити да поступак дезинфекције проводимо након претходно адекватн 
оприпремљених површина и инструмената, а сврха дезинфекције је да она након 
проведеног правилног поступка чишћења и уклањања највећег броја микроорганизама 
након убије преостале микроорганизме. 

Чишћење радног простора представља сложене поступке усмјерене на превенцију и 
контролу болести  повезаних са пружањем здравствене заштите (превенцију 

уклањање контаминације са предмета у мјери у којој је то 
потребно за даље оступање (дезинфекцију и стерилизацију) 
или намјенску употребу. [ISO / TS 11139] 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА Уништавање или уклањање микроорганизама на ниво који 
није штетан по здравље и сигуран је за руковање. Овај процес 
не укључује нужно уништавање спора бактерија. 

СТЕРИЛИЗАЦИЈА Потпуно уништавање или уклањање микроорганизама, 
укључујући споре бактерија. 
Стерилност 
Стање без присуства живих микроорганизама. 
Стерилизација 
Потврђени поступак који се користи за ослобађање 
инструмента/предмета/дијела опреме од 
постојаних/одрживих микроорганизама 



50 
 

интрахоспиталних или нозокомијалних инфекција) који захтијева слојевит приступ који 
може обухватити обуку, праћење, ревизију и евалуацију (пружање повратних информација 
и предузимање корективних мјера) и израду стандардних оперативних процедура (у 
даљем тексту СОП) и стандардних оперативних упутстава (у даљем тексту СОУ) у кључним 
областима. 

Обука за особље за чишћење треба да се заснива на политикама и СОП здравствене 
установе и националним смјерницама. Сви наведени документи трева да буду 
структурисани, циљано усмјерени и прилагођени корисницима. Програм обуке треба да 
укључује упутства о процјени ризика и да осигура стицање практичних вјештина односно 
компетенције које ће особљу које ради на пословима чишћења и дезинфекције омогхућити 
адекватно знање и вјештине за:  

 провођење безбједних поступака припреме дезинфекционих средстава,  
 провођење механичког и хемијског чишћења 
 правилно коришћење опреме за рад и личне заштитне опереме 
 провођење стандардних мјера предострожности и 
 мјера предострожности у складу са врстом трансмисије. 

Организовани програми обуке се требају понављати у циљу освјежења знања и 
подстицања и јачања добре праксе (детаљније о поступку чишћења можете погледати у 
прилогу 1. поглавља 8.  

 
Дезинфекција и стерилизација 
Дезинфекција медицинске опреме, инструмената и медицинског материјала 
подразумијева селективно уништавање микроорганизама у складу са степеном ризика. 
Стерилизација опреме и прибора за медицинске поступке подразумијева уништавање свих 
врста микроорганизама и њихових спорогених облика. Стерилизацијом и дезинфекцијом 
опреме, прибора, медицинског материјала и текстила обезбјеђује се заштита корисника 
услуга и здравствених радника од контаката са потенцијалним инфективним биолошким 
материјалом. 

Приликом избора одговарајуће технике деконтаминације неопходно је извршити процјену 
површина и извршити подјелу површина као и предмета на високо критичне, полу 
критичне и некритичне. Истовремено је неоходно утврдити материјал од којег је неки 
предмет, инструмент или дио инструмента сачињен и размотрити његову конструкцију. У 
наставку су презентовани препоручени поступци дезинфекције и стеризилзације у односу 
на врсту површине или предмета који је неопходно подвргнути одређеном поступку 
деконтаминације. 

Поступак који се користи за процјену ризика познат је као „Спаулдингова класификација“. 
Овај систем се користи за подјелу радних просторија и површина у здравственој установи, 
као и за категоризацију инструмената и поступање са њима ради поновног коришћења у 
складу са намјеном и накнадним нивоом поновне обраде који је потребан да би се 
инструменти учинили безбједним за поновну употребу. 
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Простори, површине и инструменти се категоришу на сљедећи начин: 

o Критични 
o Полукритични 
o Некритични 

 
Спаулдингова класификација нивоа ризика и смјернице за локалну деконтаминацију  
 

Критични предмети (предмети високог ризика) 

Критични предмети представљају предмете које категоришемо као предмете високог 
ризика за развој инфекције уколико су контаминирани било којим микроорганизмом. 
Према томе, предмети који улазе у стерилно ткиво или васкуларни систем морају бити 
стерилни, јер би присуство било каквог микробиолошког загађење могло довести до 
развоја болести. Ова категорија укључује хируршке инструменте, срчане и уринарне 
катетере, имплантате и ултразвучне сонде које се користе у стерилним тјелесним 
шупљинама. Већину предмета у овој категорији треба купити стерилне или их подвргнути 
стерилизацији паром уколико материјали од којих су израђени подносе овај  псотупак 
серилизације. Предмети осетљиви на топлоту могу се третирати етилен оксидом, гасовитом 
плазмом водоник-пероксида; или уколико су наведене методе неприкладне, могу се 
користити течна хемијска средства намијењена за стерилизацију. Гермициди који су 
сврстани у хемијска средства која се примјењују у поступку стерилизације укључују ≥2,4% 
формулацију на бази глутаралдехида, формулацију 0,95% глутаралдехида са 1,64% фенола 
/ фената, 7,5% стабилизованог водоник-пероксида, 7,35% водоник-пероксида са 0,23% 
перацетне киселине, 0,2% перацетне киселине и 0,08% перацетне киселине са 1,0% 
водоник-пероксида. Течна хемијска средства намијењена за стерилизацију су поуздана у 
псотупку провођења стерилизације само уколико чишћење претходи третману и ако се 
поштују одговарајуће смјернице у вези са концентрацијом, временом контакта, 
температуром и pH (1). 

Полукритични предмети 

Поликритични предмети додирују слузницу или интактну (ненарушену) кожу. Ова 
категорија укључује опрему за респираторну терапију (инхалацију) и анестезију, неке 
ендоскопе, лопатице ларингоскопа (13), сонде за претрагу једњака, цитоскопе (14), 
катетере за аноректалну претрагу и прстенове за уградњу дијафрагме. Полукритични 
предмети минимално захтијевају дезинфекцију на високом нивоу хемијским 
дезинфицијенсима. Глутаралдехид, водоник-пероксид, орто-фталалдехид и перацетна 
киселина са водоник-пероксидом препоручују се од стране Управе за храну и лијекове у 
Сједињеним америчким државама и представљају поуздана дезинфекциона средства на 
високом нивоу под условом да су испуњени сви сулови за њихово дјеловање. Прилоком 
избора дезинфицијенса за употребу на одређеним предметима за његу и дијагнсотичке 
процедуре код пацијента, мора се размотрити и хемијска компатибилност након дуже 
употребе са предметима који се дезинфикују. 
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Дезинфекција на високом нивоу традиционално се дефинише као потпуно уклањање свих 
микроорганизама у или са инструмената, осим малог броја спора бактерија. стране Управа 
за храну и лијекове у Сједињеним америчким државама под дезинфицијенсом високог 
нивоа сматра стерилно средство које има кратко вријеме контакта у коме постиже убијање 
6-log10 одговарајуће врсте Mycobacterium species. Чишћење праћено дезинфекцијом на 
високом нивоу требало би да елиминише довољно патогена да спријечи пренос инфекције 
(15,16). Лапароскопе и артроскопе који улазе у стерилно ткиво идеално би било 
стерилисати између пацијената. Међутим, у Сједињеним америчким државама ова опрема 
понекад пролази само дезинфекцију на високом нивоу између пацијената (17,18,19). Као и 
код флексибилних ендоскопа, и ове уређаје је понекад тешко очистити и дезинфиковати 
дезинфицијенсом високог нивоа или стерилисати због сложеног дизајна уређаја (нпр. дуги 
уски лумени, шарке). Пажљиво чишћење мора претходити сваком процесу дезинфекције 
или стерилизације на високом нивоу. Иако је пожељна стерилизација, нису објављени 
извештаји о настанку инфекција узрокованих  недјелотворношћу дезинфекције на високом 
нивоу уколико је овој дезинфекцији претходило правилно чишћење и адекватно 
примијењен дезинфицијенс на високом нивоу. 

Некритични предмети 

Некритични предмети су они који долазе у контакт са нетакнутом кожом, али не и 
слузокожом. Нетакнута кожа дјелује као ефикасна препрека већини микроорганизама; 
стога стерилност предмета који долазе у контакт са нетакнутом кожом није неопходна. 

Табела 2. Спаулдингова класификација нивоа ризика и смјернице за локалну 
деконтаминацију опреме за вишекратну употребу  

 

Категорија према нивоу 
ризика 

Препоручени ниво 
деконтаминације 

Примјери медицинске опреме и 
средстава 

Висок ризик (критични) 
Предмети који нарушавају 
интегритет коже и 
слузокоже и улазе у  
стерилне тјелесне  
шупљине 

Стерилизација Хируршки инструменти, 
имплантати / протезе, чврсти 
ендоскопи, 
шприцеви, игле 
 

Средњи ризик 
(полукритични) 
Предмети који долазе у 
контакт са слузокожом или 
тејлесним течностима 

Дезинфекција 
високог нивоа  

Опрема за инхалацију, неинвазивни 
флексибилни ендоскопи, врећице за 
урин, постељина контаминирана 
излучевинама и тјелесним текућинама 
 

Низак ризик (некритичан) 
Предмети у контакту са 
нетакнутом кожом 

Чишћење (видно 
чисто) 

Манжете за тлакомјер, стетоскопи 

Извор: WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities. 
World Health Organization and Pan American Health Organization, 2016 (11) 
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У табелама 3-5 су детаљније предочени поступци деконтаминације (дезинфекције и 
стерилизације) у односу на врсту површина и предмета на којима или које је неопходно 
подвргнути поступку деконтаминације.   

Табела 3. Деконтаминација (дезинфекција и стерилизација) равних и глатких површина 
(предмета равних и глатких површина) 

 

Процедуре 
стерилизације 

Вријеме  Дезинфекција 
високог нивоа 
(вријеме трајања 
≥20 минута на 
тамператури ≥20 о 
C) 

Дезинфекција 
средњег 
нивоа  
(вријеме 
трајања ≥1 
минута) 

Дезинфкеција 
ниског нивоа 
(вријеме 
трајања ≥1 
минута) 

Стерилизација 
топлотом, 
укључујући пару 
или врући ваздух 
(види 
препоруке 
произвођача, 
време обраде 
парном 
стерилизацијом 
од 3-30 минута) 

У складу са 
препоруком 
произвођача 

Формулације на 
бази 
глутаралдехида (> 
2% 
глутаралдехида, 
са свим 
глутаралдехидним 
формулацијама 
треба бити 
опрезан када се 
очекује даље 
разблаживање у 
употреби); 
глутаралдехид 
(1,12%) и 1,93% 
фенол / фенат. 
 

Етил или 
изопропил 
алкохол (70–
90%) 

Етил или 
изопропил 
алкохол (70–
90%) 

Етилен оксид гас 
(видјети 
препоруке 
произвођача, 
обично 1–6 сати 
времена обраде 
плус вријеме 
провјетравања 8–
12 
сати на 50–60 ° C) 

У складу са 
препоруком 
произвођача 

Орто-фталалдехид 
(ОПА) 0,55% 

Натријум 
хипохлорит 
(5,25–6,15% 
кућног 
бjелила 
разблаженог 
1: 500 
обезбеђује> 
100 ppm 
доступног 
хлора) 

Натријум 
хипохлорит 
(5,25–6,15% 
кућног 
бjелила 
разблаженог 
1: 500 
обезбеђује> 
100 ppm 
доступног 
хлора) 
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Водоник пероксид 
гас плазма 
(обратити пажњу 
на препоруке 
произвођаћа 
за ограничења 
унутрашњег 
пречника и 
дужине, вријеме 
обраде између 
45–72 минута). 

У складу са 
препоруком 
произвођача 

Водоник-
пероксид 7,5% 
(кородира 
бакар, цинк и 
месинг) 

Фенолни 
гермицидни 
раствор 
детерџента 
(слиједити 
ознаке на 
производу 
за 
разрјеђивање) 

Фенолни 
гермицидни 
раствор 
детерџента 
(слиједити 
ознаке на 
производу 
за 
разрјеђивање) 

Формулације на 
бази 
глутаралдехида (> 
2% 
глутаралдехида, 
са свим 
глутаралдехидним 
формулацијама 
треба бити 
опрезан када се 
очекује даље 
разблаживање у 
употреби); 
глутаралдехид 
(1,12%) и 1,93% 
фенол / фенат. 
Неки од 
глутаралдехида 
подразумијевају 
примјену у трјању 
од 5 минута на 35 о 
C 
 

10 часова на 
20 -25 о C) 

Водоник-
пероксид (7,35%) и 
0,23% пероцтене 
киселине; 
водоник 
пероксид 1% и 
пероцтена 
киселина 0,08% 
(кородираће 
металне 
инструменте) 

Јодофорни 
гермицидни 
раствор 
детерџента 
(пратити 
ознаку за 
разређивање 
на производу) 

Јодофорни 
гермицидни 
раствор 
детерџента 
(пратити 
ознаку за 
разређивање 
на производу) 

Водоник-
пероксид 7,5% 
(кородира 
бакар, цинк и 
месинг) 

6 часова Влажна 
пастеризација на 
70 о C током 30 
минута са 
чишћењем 
детерџента 

н/а Кватерни 
амонијев 
раствор 
детерџента 
(пратити 
ознаку за 
разређивање 
на производу) 

Пероцтена 
киселина, 

12 минута на  
50–56 о C 

Хипохлорит, хлор 
за једнократну 

н/а н/а 
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концентрација је 
променљива, али 
0,2% или већа има 
спорицидан 
ефекат. 
Препоручена 
темепратура на 
којој се постиже 
дјелотворност је  
50–56 о C 

употребу, добијен 
на мјесту 
припремом 
раствора који 
садржи> 650–675 
активног 
слободног хлора; 
(кородираће 
металне 
инструменте) 

Водоник-
пероксид (7,35%) и 
0,23% пероцтене 
киселине; 
водоник 
пероксид 1% и 
пероцтена 
киселина 0,08% 
(кородираће 
металне 
инструменте) 

3-8 сати н/а н/а н/а 

 

 

 

 

Табела 4. Деконтаминација (дезинфекција и стерилизација) гумених предмета и катетера, 
полиетиленских катетера и цијеви и инструмената са сочивом и шаркама 

Процедуре 
стерилизације 

Вријеме  Дезинфекција 
високог нивоа 
(вријеме трајања 
≥20 минута на 
тамператури ≥20 о 
C) 

Дезинфекција 
средњег 
нивоа  
(вријеме 
трајања ≥1 
минута) 

Дезинфкеција 
ниског нивоа 
(вријеме 
трајања ≥1 
минута) 

Стерилизација 
топлотом, 
укључујући пару 
или врући ваздух 
(види 
препоруке 
произвођача, 
време обраде 

У складу са 
препоруком 
произвођача 

Формулације на 
бази 
глутаралдехида (> 
2% 
глутаралдехида, 
са свим 
глутаралдехидним 
формулацијама 

н/а н/а 
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парном 
стерилизацијом 
од 3-30 минута). 
Неки од 
глутаралдехида 
подразумијевају 
примјену у трјању 
од 5 минута на 35 о 
C 
 

треба бити 
опрезан када се 
очекује даље 
разблаживање у 
употреби); 
глутаралдехид 
(1,12%) и 1,93% 
фенол / фенат. 
 

Етилен оксид гас 
(видјети 
препоруке 
произвођача, 
обично 1–6 сати 
времена обраде 
плус вријеме 
провјетравања 8–
12 
сати на 50–60 ° C) 

У складу са 
препоруком 
произвођача 

Орто-фталалдехид 
(ОПА) 0,55% 

н/а н/а 

Водоник пероксид 
гас плазма 
(обратити пажњу 
на препоруке 
произвођаћа 
за ограничења 
унутрашњег 
пречника и 
дужине, вријеме 
обраде између 
45–72 минута). 

У складу са 
препоруком 
произвођача 

Водоник-
пероксид 7,5% 
(кородира 
бакар, цинк и 
месинг) 

н/а н/а 

Формулације на 
бази 
глутаралдехида (> 
2% 
глутаралдехида, 
са свим 
глутаралдехидним 
формулацијама 
треба бити 
опрезан када се 
очекује даље 
разблаживање у 
употреби); 

10 часова на 
20 -25 о C) 

Водоник-
пероксид (7,35%) и 
0,23% пероцтене 
киселине; 
водоник 
пероксид 1% и 
пероцтена 
киселина 0,08% 
(кородираће 
металне 
инструменте) 

н/а н/а 
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глутаралдехид 
(1,12%) и 1,93% 
фенол / фенат. 
Неки од 
глутаралдехида 
подразумијевају 
примјену у трјању 
од 5 минута на 35 о 
C 
 
Водоник-
пероксид 7,5% 
(кородира 
бакар, цинк и 
месинг) 

6 часова Влажна 
пастеризација на 
70 о C током 30 
минута уз 
примјену 
детерџената 

н/а н/а 

Пероцтена 
киселина, 
концентрација је 
променљива, али 
0,2% или већа има 
спорицидан 
ефекат. 
Препоручена 
темепратура на 
којој се постиже 
дјелотворност је  
50–56 о C 

12 минута на  
50–56 о C 

Хипохлорит, хлор 
за једнократну 
употребу, добијен 
на мјесту 
припремом 
раствора који 
садржи> 650–675 
активног 
слободног хлора; 
(кородираће 
металне 
инструменте) 

н/а н/а 

Водоник-
пероксид (7,35%) и 
0,23% пероцтене 
киселине; 
водоник 
пероксид 1% и 
пероцтена 
киселина 0,08% 
(кородираће 
металне 
инструменте) 

3-8 сати н/а н/а н/а 
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Табела 5. Термометар орални и ректални 

Процедуре 
стерилизације 

Вријеме  Дезинфекција 
високог нивоа 
(вријеме трајања ≥20 
минута на 
тамператури ≥20 о C) 

Дезинфекција 
средњег нивоа  
(вријеме 
трајања ≥1 
минута) 

Дезинфкеција 
ниског нивоа 
(вријеме трајања 
≥1 минута) 

н/а н/а н/а н/а Етил или 
изопропил 
алкохол (70–90%) 

Извор (табела 3,4,5): Rutala W.A, Weber D.J. and the Healthcare Infection Control Practices 
Advisory Committee. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, 
CDC. Update: May 2019. CDC. Accessible version: 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ Преузето и модификовано од 
Рутала и Симонса (4, 6,7,22) 

 

Контроле / поступци испитивања и провјере поступака деконтаминације 
Адекватан ниво стерилизације се дефинише као вјероватноћа да ће нека јединица бити 
стерилна након што је подвргнута поступку стерилизације. Испитивања се спроводе како 
би се утврдило да ли су постигнути нивои стерилности након што се неки 
предмет/инструмент стерилише (детаљно погледати у Прилогу 3. поглавља 8). 

Табела 6. Сажетак процеса деконтаминације и мјерења ради процјене валидности 
примјењеног поступка и њихова примјена 

Врста поступка Шта се мјери и када? 
Чишћење Свакодневно 

Употреба детерџента и 
дезинфицијенса 
 

По ставци 
Резултати чишћења визуелном контролом 
или коришћењем теста за провјеру 
чишћења 

Дезинфекција  По оптерећењу 
Време излагања 

Хемијска 
стерилизација 

Свакодневно 
Употреба 
дезинфицијенса и 
његова концентрација, 
температура и pH 
вриједност 

По процесу 
Биолошки индикатор 
Хемијски индикатори 
Физички индикатор 
По ставци 
Спољни индикатори 
 

Влажна топлота 
(парни 
стерилизатори) 

Свакодневно 
Бовие-Дицк тест Хеликс 
тест за инструменте са 
шупљим луменом. 

По процесу 
Биолошки индикатор 
Хемијски индикатори 
Физички параметри су испуњени према ПК 
По ставци 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/
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Очистите комору сваке 
недеље 

Спољни индикатори 

 

 

Приликом провођења поступака деконтаминације неопходно је узети у обзир и факторе 
који могу утицати на поступке деконтаминације што је представљено у табели 7. 

Табела 7. Фактори који утичу на ефикасност стерилизације 

Фактор Ефекат 
Чишћење Ако се инструмент не очисти на адекватан начин, то ће 

резултирати већим бројем био оптерећења, односно већом 
коцнетрацијом заосталих протеина и соли што ће смањити 
ефикасност стерилизације. 

Природно онечишћење Природни биотерет коришћених хируршких средстава је 100 

до 103 организма (првенствено вегетативне бактерије), што је 
знатно испод 105-106 спора које се користе са биолошким 
индикаторима. 

Тип патогена Патогени организми који творе споре су најотпорнији на 
стерилизацију и тест су организми за које је потребно  
одобрење. Међутим, загађујућа микрофлора на коришћеним 
хируршким инструментима се углавном састоји од 
вегетативних бактерија. 

Протеини Заостали протеини смањују ефикасност стерилизације. 
Међутим, чини се да чишћење брзо уклања протеинско 
оптерећење. 

Со Заостала со смањује ефикасност стерилизације, знатно више 
од протеина. Међутим, уочено је да чишћење брзо уклања  
оптерећење које со изазива. 

Акумулација биофилма Акумулација биофилма смањује ефикасност стерилизације 
нарушавањем излагања микробних ћелија средству за 
стерилизацију. 

Дужина лумена Повећање дужине лумена отежава продор средстава за 
стерилизацију. Можда ће бити потребно принудно струјање 
кроз лумен да би се постигла стерилизација. 

Пречник лумена Смањење пречника лумена омета продор средстава за 
стерилизацију. Можда ће бити потребан присилни проток 

Ограничен проток Средство за стерилизацију мора доћи у контакт са 
микроорганизмима. Дизајн уређаја који спречавају или 
инхибирају овај контакт (нпр. оштри завоји, слијепи лумени) 
смањиће ефикасност стерилизације. 
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Дизајн и конструкција 
уређаја 

Материјали који се користе у грађевинарству могу утицати на 
компатибилност са различитим поступцима стерилизације 
и утичу на ефикасност стерилизације. Питања у вези са 
дизајном (нпр. вијци, шарке) такође ће утицати на 
ефикасност стерилизације. 

Извор: Rutala W.A, Weber D.J. and the Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, CDC. 
Update: May 2019. CDC. Accessible version: 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ Преузето и модификовано од 
Алфа и Рутала (1, 20,21)  
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12.1.  ПОСТУПАК ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ РАДНИХ ПРОСТОРИЈА И РАДНИХ ПОВРШИНА 

Поступак одржавања хигијене током редовног режима рада укључује чишћење, 
дезинфекцију и деконтаминацију просторија, радних површина, опреме и других предмета 
који подлијежу посебном хигијенском режиму, поступање са вешом, те провођење 
дезинсекције и дератизације. Ове активности одвијају се по унапријед усаглашеном плану 
одржавања хигијене који дефинише дневни, седмични и мјесечни распоред, средства 
којим се чисти, те одговорности за провођење чишћења. План одржавања хигијене 
представља основу за редовно провођење поступака којима се одржава чистоћа на начин 
који обезбјеђује смањивање ризика од инфекције, док вођење редовне евиденције о 
чишћењу омогућава контролу извршавања послова одржавања чистоће.   

За осигурање досљедне примјене поступка одржавања чистоће неопходно је именовати 
одговорно лице или тим за одржавање чистоће у здравственој установи.  

Одговорна особа или тим припрема План одржавања хигијене и врши контролу да ли се 
мјере за одржавање хигијене проводе у складу са планом. План одржавања хигијене се 
припрема према надлежности за обављање послова чишћења (засебно за спремачице и 
медицинске сестре/техничаре), а садржи: 

− опис предмета чишћења/дезинфекције, 
− подручја која подлијежу чишћењу/дезинфекцији, 
− врста и учесталост активности у вези са чишћењем/дезинфекцијом за сваки 

предмет чишћења, 
− прибор, опрему, хемикалије и друге материјале који се користе у процесу 

чишћења/ дезинфекције. 
Тим за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене 
заштите уколико га здравствена институција има или лице одговорно за спречавање и 
сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите периодично 
преиспитује План одржавања хигијене и средстава која се користе при чишћењу, да би 
потврдио да су у складу са препорученим праксама. 

Поступак спровођења мјера одржавања хигијене 

У здравственој установи се чисте све радне просторије, радне површине и опрема, као и 
прилази објекту и круг објекта (улази у здравствену установу и паркинг простор).  

Приликом одржавања хигијене, особље здравствене установе се придржава сљедећих 
основних принципа: 

− За чишћење подних површина није дозвољена употреба метле и суве четке, да би 
се избјегло распршивање микроорганизама по ваздуху. 

− Дезинфекција подних површина проводи се примарно препаратима хлора, а може 
се користити и неки други препарат, доступан на тржишту, у разблажењу 
прописаном на упутству за употребу. Пожељно је да се користе препарати који 
имају и освјежавајући ефекат. 
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− Чишћење и дезинфекција опреме и апарата врши се послије сваког кориштења, 
односно контакта са пацијентима. За дезинфекцију се користе средства, која су у 
складу са препорукама произвођача опреме.    

− Комунални отпад се одлаже у затворене или отворене канте за отпатке у које се 
претходно ставља црна ПВЦ врећица. Врећице требају да буду водоотпорне и 
довољно чврсте. Комунални отпад спремачице односе у контејнер свакодневно, 
или чешће ако се врећица напуни, у завезаним ПВЦ врећицама. ПВЦ врећице са 
комуналним отпадом се односе у контејнер прије чишћења подних и радних 
површина. 

− Опрема за чишћење и прање, као што су џогери, четке, крпе, спужве и канте, пере 
се врућом водом и детерџентом након сваке употребе и одлаже се осушена на 
мјесто које је за то предвиђено.  

− Прибор и опрема за чишћење и дезинфекцију санитарних чворова не смије се 
користити за чишћење других просторија, нити се смије одлагати заједно са 
прибором за друге намјене. 

− Прибор и опрема за чишћење и дезинфекцију операционих сала не смије се 
користити за чишћење других просторија, нити се смије одлагати заједно са 
прибором за друге намјене. 

− Прибор за чишћење просутог инфективног материјала се налази у просторији за 
привремено складиштење инфективног отпада и користити се само у случају 
акцидента.  

− Лице одговорно за организацију и надзор над чишћењем у здравственој установи 
одговорно је за периодичну замјену постојећег прибора за чишћење новим, као и 
за редовно допуњавање залиха детерџента и дезинфекционих средстава.  

− Провјетравање просторија, као мјера одржавања хигијене просторија, врши се два 
пута дневно по пола сата, а и чешће ако се за то укаже потреба. Провјетравање 
просторија врши особље које ради у тим просторијама или је задужено за 
одређене просторије (болесничке собе). Провјетравање се врши природним или 
вјештачким путем (само онда када природно провјетравање није могуће). Клима 
уређаји се одржавају према упутству произвођача, а од стране овлаштеног сервиса 
(најмање једном годишње). 

Лице одговорно за организацију и надзор над чишћењем у здравственој установи нпр. 
главна сестра болнице илидома здравља је задужена за контролу над спроведеним 
поступцима чишћења и дезинфекције, те осигурање правилног руковања прибором за 
одржавање хигијене. О свим неправилностима у одржавању хигијене главна сестра 
писменим путем обавјештава директора болнице, који осигурава разматрање ових 
неправилности на нивоу Тима за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са 
пружањем услуга здравствене заштите.  
Евидентирање спроведених мјера одржавања хигијене  

Проведене поступке чишћења медицинске сестре/техничари евидентирају на обрасцу 
Евиденција чишћења за медицинску сестру/техничара, док своје поступке чишћења 
спремачице евидентирају на обрасцу Евиденција чишћења за спремачицу. Евиденције 
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чишћења се воде на дневном нивоу за календарски мјесец, након чега се предају главној 
сестри здравствене установе или директно  директору здравствене установе, ако се ради о 
мањим здравственим установама. Приликом прикупљања попуњених мјесечних 
евиденција главна сестра здравствене установе врши контролу проведених мјера, прије 
овјеравања образаца својим потписом. Евиденције чишћења се чувају код главне сестре 
здравствене установе или директора. 

Избор и припрема средстава за чишћење и дезинфекцију 

Средства за чишћење и дезинфекцију складиште се и чувају у предвиђеним просторијама, 
тако да нису доступна неовлаштеним лицима, а користе се у складу са упутствима 
произвођача. У процесу одржавања хигијене здравствена установа користи само 
дезинфекциона средства која испуњавају сљедеће услове: 

− имају широк спектар дјеловања (бактерицидан, фунгицидан и вируцидан), и у 
стању су уништити што више узрочника заразних болести, 

− по потреби, садрже комбинацију различитих активних твари, 
− имају брзо вријеме дјеловања, 
− стабилна су и не губе ефикасност у присуству протеина, 
− немају изражено неугодан мирис, 
− не надражују кожу и слузнице (евентуално имају врло благо иритантно 

дјеловање), 
− могу се користити на различитим материјалима, 
− еколошки су прихватљива, 
− економски су прихватљива.   

Уколико се за дезинфекцију користе концентровани раствори, њихова припрема за 
кориштење врши се у складу са упутством произвођача, при чему се поштују сљедећи 
принципи: 

− приликом дозирања треба користити мјерну посуду или систем за дозирање, јер 
премала или превисока концентрација дезинфекционог средства неће имати 
жељени ефекат, 

− раствор дезинфекционог средства се припрема са хладном водом (највише 25 о C), 
у складу са упутствима произвођача, јер топлија вода може узроковати 
формирање опасних пара, 

− дезинфекциона средства се морају користити само за одређену намјену, 
− дезинфекционом средству се не смију додавати детерџенти (вишенамјенска 

средства за чишћење), који могу умањити учинак дезинфекционог средства, 
− особље мора носити заштитне рукавице увијек када ради са дезинфекционим 

средством, 
− посуда у којој стоји растворено дезинфекционо средство мора садржавати етикету 

са називом дезинфекционог средства, разблажењем и датумом припреме. 
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Да би се обезбиједило дјеловање дезинфекционих средстава на шири спектар 
микроорганизама, врши се периодично ротирањее средстава за превентивну 
дезинфекцију, у складу са сљедећим принципима: 

− Рутинско дневно чишћење и дезинфекција се врше средствима која добро дјелују 
на вегетативне облике бактерија и уклањају присутне нечистоће, а која не 
представљају ризик за особље здравствене устаанове и не дјелују агресивно на 
површине које се чисте. 

− Пошто дезинфекциона средства која се свакодневно примјењују нису ефикасна 
против свих бактеријских спора, уз њих се периодично (једном мјесечно) користе 
и спороцидна средстава (превише токсична или корозивна да би се користила 
свакодневно).  

− Уколико дође до јављања интрахоспиталних инфекција, узрокованим спорогеним 
бактеријама, или се ове бактерије идентификују у брисевима радних површина и 
предмета, привремено се повећава учесталост кориштења спороцидних 
средстава.  

− Пошто дезинфицијенси за собом остављају резидуалне честице, средство за 
уклањање резидуалних честица (нпр. изопропил алкохол) се по потреби укључује 
у програм ротације. 

− На основу налаза брисева радних површина и предмета, Тим или одговорно лице 
за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене 
заштите врши надзор над ефективношћу мјера за одржавање хигијене и 
идентификује потребу за замјеном појединог дезинфекционог средства са другим 
из исте групе средстава.   

Поступање са вешом 

Поступање са вешом обухвата прикупљање, разврставање, транспорт, прање, сушење, 
пеглање, складиштење и дистрибуцију веша. За спровођење ових поступака одговорне су 
спремачице. Главна медицинска сестра здравствене установе је одговорна за контролу 
цјелокупног поступања са вешом.  

Прикупљање нечистог рубља и постељине се врши одмах након скидања рубља са 
пацијената, одлагања рубља од стране запослених радника или скидања постељине са 
кревета. Спремачица ставља рубље и постељину у платнене непропусне вреће, те их 
односи у вешерај. Дневна количина веша који се прикупља и дистрибуира у болници не 
захтијева коришћење засебних колица за транспорт веша. Када је то практично, за 
транспорт нечистог рубља и постељине се користи држач за врећу са точкићима. Приликом 
прикупљања нечистог веша спремачица обавезно одваја контаминиран веш (рубље и 
постељину контаминирану крвљу, секретима или екскретима пацијената, особља или 
других лица, укључујући и плахте, компресе и други веш из операционе сале). Током 
прикупљања, разврставања и транспорта прљавог веша поштују се сљедеће опште мјере 
предострожности: 
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− обавезно је ношење одговарајуће заштитне опреме (маске, рукавице, мантил) при 
сваком додиру са прљавим вешом, а врста личне заштитне опреме се дефинише у 
складу са очекиваним путем трансмисије микроорганизама у простору 
здравствене установе која је предмет чишћења и дезинфекције, 

− спремачица процјењује да ли је потребно примијенити поступак са „обичним 
прљавим вешом“ или поступак са контаминираним вешом, 

− спречава се укрштање „чистих путева“ и „прљавих путева“ – мијешања и контакта 
прљавог са чистим вешом, 

− прљав веш се никада не баца нити истреса из кесе на под у болесничкој соби или 
радној просторији, 

− са свим прљавим вешом поступа се опрезно и пажљиво, као са потенцијално 
контаминираним материјалом, 

− за прикупљање веша користе се непромочиве вреће, различитих боја за 
контаминиран и неконтаминиран веш, 

− вреће за прикупљање веша се пуне до три четвртине својих запремина, 
− прљав веш се транспортује у вешерај истог дана ради прања; не складишти се нити 

одлаже у болесничким собама или у радним просторијама, 
− послије руковања са прљавим вешом, након скидања рукавица, обавезно се перу 

руке. 
 

 

12.2. ПОСТУПЦИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РУКУ 

Одржавање хигијене руку је једна од најједноставнијих и најекономичнијих мјера које се 
предузимају с циљем пресјецања ширења узрочника различитих болести које се могу 
пренијети с пацијената на особље или с особља на пацијенте. Дефинисањем и исправном 
примјеном поступака одржавања хигијене руку, у здравственој установи се током редовног 
режима рада смањује ризик од настанка инфекција повезаних са пружањем здравствених 
услуга. При одржавању хигијене руку, особље здравствене установе треба да користи (1) 
поступак хигијенског прања руку водом и сапуном, (2) поступак хигијенског утрљавања 
антисептика у руке и (3) поступак хируршке припреме руку у зависнсоти од процеса рада у 
којем учествује. Употреба рукавица од стране здравствених радника није замјена за 
одржавање хигијене руку. 
За осигурање досљедне примјене и контролу поступака за одржавање хигијене руку од 
стране особља здравствене установе одговорна је главна сестра или именовано лице 
одговорно за превенцију, контролу и управљање ризиком за настанак инфекција повезаних 
са пружањем здравствених услуга. 
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Општи захтјеви за хигијену руку 

Вода за прање руку треба бити квалитета воде за пиће, такве температуре да не оштећује 
коже. На свим мјестима гдје се врши прање руку треба бити осигуран комплет опреме и 
средстава за прање руку: 

− лавабо,  
− топла вода (45 о C), 
− течни сапун са дозатором,  
− папирни убруси (за једнократну употребу), 
− канта за отпатке - за одбацивање употребљених папирних убруса. 

Спремачице су одговорне да опрема за одржавање хигијене руку буде у функцији и да 
прије почетка рада сва припадајућа средства буду на мјесту. Исправни диспензори, који 
избацују одговарајућу количину средства, морају бити доступни у свим просторијама гдје 
се одржава хигијена руку. Диспензори са средствима на бази алкохола морају бити од 
незапаљивог материјала. Средства за одржавање хигијене руку се не смију додавати у 
дјелимично испражњене диспензоре. Диспензори се чисте и дезинфикују прије поновног 
пуњења.  

Неопходно је да сваки запосленик пријави квар на лавабоу/чесми/диспензору и/или 
недостатак било ког средства за одржавање хигијене руку, а препоручено је да то учине 
спремачице. Пријављивање се врши главној сестри здрвствене установе или  именованом 
лицу одговорном за превенцију, контролу и управљање ризиком за настанак инфекција 
повезаних са пружањем здравствених услуга који даље предузимају све кораке за 
отклањање квара на опреми.  

Главна сестра здравствене установе или именовано лице одговорно за превенцију, 
контролу и управљање ризиком за настанак инфекција повезаних са пружањем 
здравствених услуга треба да , припрема спецификацију средстава за одржавање хигијене 
руку, а сагласност за набавку ових средстава даје директо. Приликом набавке средстава за 
одржавање хигијене руку треба водити рачуна о сљедећем: 

− средства за одржавање хигијене руку морају бити дјелотворна, али у исто вријеме 
и слабо иритативна, 

− сваки нови препарат за хигијену руку прије набавке треба испробати (угодан за 
примјену, угодан мирис, толеранција на кожи);  

− потребно је избјећи нежељене интеракције између средства за одржавање 
хигијене руку, препарата за његу руку и рукавица које се користе; 

− приликом избора алкохолног средства, треба водити рачуна о томе да ли постоји 
ризик контаминације вирусима без опне (ротавирус, норовирус); у тим 
случајевима треба изабрати алкохолно средство које дјелује и на ове вирусе, 

− цијена средства за одржавање хигијене руку долази у разматрање тек након што 
се установе дјелотворност, толеранција коже и прихватљивост средства за 
запослене раднике.  
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Поступак хигијенског прања руку 

Хигијенско прање руку представља поступак прања руку антисептичким средством за 
прање руку и водом у циљу редуковања пролазне микробиолошке флоре, а без утицаја на 
трајну флору коже (слика 2). Особље здравствене установе које долазе у контакт са 
пацијентима спроводи хигијенско прање руку:  

− сваки пут када су руке, из било ког разлога, видно прљаве или видно 
контаминиране (укључујући и контаминацију крвљу), 

− прије почетка рада (након облачења заштитне одјеће), 
− послије сваког одсуства с радног мјеста, укључујући и употребу тоалета, 
− прије сваког додира са храном, припреме и сервирања јела, 
− прије контакта са лијековима, 
− прије и након директног контакта с пацијентом, 
− прије руковања инвазивним предметом за његу пацијента (без обзира 

употребљавају ли се рукавице или не),  
− након контакта с крвљу, тјелесном течношћу или излучевином (пљувачка, 

желудачни сок, вагинални секрет), слузокожом, оштећеном кожом или завојима 
са рана,  

− након контакта са контаминираним мјестом на пацијентовом тијелу, а прије 
контакта са другим дијеловима тијела истог пацијента, 

− након контакта с неживом околином (укључујући медицинске апарате) у 
непосредној близини пацијента,   

− након скидања стерилних или нестерилних рукавица. 

Поступак хигијенског утрљавања антисептика у руке  

Хигијенско утрљавање антисептика у руке представља примјену антисептичког средства за 
утрљавање на бази алкохола у циљу редуковања пролазне микробиолошке флоре, а без 
утицаја на трајну флору коже. Проводи се брже него хигијенско прање руку и може се 
користити као замјена за хигијенско прање руку у сљедећим ситуацијама: 

− прије и након директног контакта с пацијентом, 
− прије руковања инвазивним предметом за његу пацијента (без обзира 

употребљавају ли се рукавице или не),  
− након контакта с крвљу, тјелесном течношћу или излучевином (пљувачка, 

желудачни сок, вагинални секрет), слузокожом, оштећеном кожом или завојима 
са рана,  

− након контакта са контаминираним мјестом на пацијентовом тијелу, а прије 
контакта са другим дијеловима тијела истог пацијента, 

− након контакта с неживом околином (укључујући медицинске апарате) у 
непосредној близини пацијента,   

− након скидања стерилних или нестерилних рукавица. 
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Слика 1. Техника хигијенског прања руку водом и сапуном 
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Хигијенско утрљавање антисептика у руке врши на начин приказан на Слици 2, водећи 
рачуна да не дође до прскања антисептика по одјећи или по поду. Слика 2 се у Болници 
поставља на мјестима на којима се обавља дезинфекција руку утрљавањем антисептика. 

 

 

 

 

 

Слика 2. Поступак хигијенског утрљавања антисептика у руке 

Техника хигијенског прања руку водом и 
Ukupno trajanja postupka: 40-60 sekundi 

Navlažiti ruke vodom Uzeti sapun u količini dovoljnoj 
da prekrije čitavu površinu ruku 

Trljati dlan o dlan 

Dlanom jedne ruke trljati nadlanicu 
druge ruke sa ukrštenim prstima 
(obje ruke) 

Trljati dlan o dlan, sa ukrštenim 
prstima 

Sa „zakačenim“ prstima, trljati gornji 
dio prstiju od dlan druge ruke 

Vaše ruke su sada bezbjedne 

Isprati ruke pod vodom 

Temeljno osušiti ruke jednokratnim 
papirnim ubrusom 

Iskoristiti ubrus za zatvaranje 
d  

Palac obuhvatiti šakom druge 
k  i k ž  t lj ti ( bj  k ) 

Rotirajućim pokretima trljati 
savijene prste jedne ruke od dlan 
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Поступак хируршке припреме руку  

Хируршка припрема руку подразумијева хируршко утрљавање антисептика на бази 
алкохола ИЛИ хируршко прање шака, ручних зглобова и подлактица антимикробним 
средством и водом у трајању од 3-5 минута. Хируршку припрему руку преоперативно 
изводе чланови хируршког тима да би елиминисали пролазну флору и редуковали трајну 
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флору коже. Антимикробна средства која се користе у хируршкој припреми руку треба да 
осигуравају дуготрајно дјеловање на микроорганизме који се могу наћи на рукама, и након 
навлачења стерилних рукавица. 
Прије хируршке припреме, са руку се уклања накит (прстен, наруквица, сат). Нокти чланова 
хируршког тима болнице морају бити кратко подсјечени, без лака и вјештачких ноктију. 
Кожа руку чланова хируршког тима треба бити његована (без раница и микроповреда), а 
заноктице потиснуте према бази нокта. Уколико су руке видно запрљане, прије уласка у 
простор операционих сала и хируршке припреме руку се врши хигијенско прање руку. 
Нечистоћа испод ноктију на рукама се уклања стерилним чистачима за нокте, прије 
хируршке припреме руку.  

У хируршкој припреми руку се користе или хируршко прање руку или хируршко утрљавање 
антисептика, не оба приступа један након другога. 

За хируршко утрљавање антисептика на бази алкохола користе се средства која садрже 
хлорхексидин глуконат или квартернарна једињења амонијака. Антисептик се искључиво 
утрљава у сухе руке, у трајању које је препоручено упутством произвођача. Користи се 
довољна количина антисептика, која омогућава да шаке и подлактице остану влажне све 
вријеме док траје утрљавање. Стерилне рукавице се не навлаче након утрљавања 
антисептика, док се руке потпуно не осуше. Хируршко утрљавање антисептика, без 
хируршког прања руку, користи се између двије операције током дневног оперативног 
програма. Хируршко утрљавање антисептика у руке врши на сљедећи начин, приказан на 
Слици 3: 

• Око 5 мл антисептика (3 дозе) се насипа у длан лијеве руке, користећи лакат десне 
руке за притискање полуге на диспензору. 

• Врхови прстију десне руке се 5 секунди потапају у антисептик, да би се 
дезинфиковали дијелови прстију испод ноката. 

• Антисептик се утрљава у десну подлактицу, у правцу од шаке ка лакту. Користе се 
кружни покрети око подлактице, осигуравајући да је сва кожа покривена, све док 
антисептик не испари у потпуности (10-15 секунди). 

• Око 5 мл антисептика (3 дозе) се насипа у длан десне руке, користећи лакат лијеве 
руке за притискање полуге на диспензору. 

• Врхови прстију лијеве руке се 5 секунди потапају у антисептик, да би се 
дезинфиковали дијелови прстију испод ноката. 

• Антисептик се утрљава у лијеву подлактицу, у правцу од шаке ка лакту. Користе се 
кружни покрети око подлактице, осигуравајући да је сва кожа покривена, све док 
антисептик не испари у потпуности (10-15 секунди). 

• Око 5 мл антисептика (3 дозе) се насипа у длан лијеве руке, користећи лакат десне 
руке за притискање полуге на диспензору. Антисептик се користи за утрљавање у 
обје шаке, у трајању од 20-30 секунди. 

• Комплетна површина дланова се покрива антисептиком, све до ручних зглобова, 
при чему се дланови ротирајућим покретима трљају један од други. 

• Надланица и ручни зглоб лијеве руке се трљају дланом десне руке, користећи 
покрете напријед-назад. Поступак се понавља на другој руци.  
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• Дланови се трљају један од други, покретима напријед-назад, са међусобно 
укрштеним прстима. Поступак се понавља са прстима укрштеним на други начин. 

• Са „закаченим“ прстима, горњи дио прстију једне руке се трља од длан друге руке, 
покретима напријед-назад. Поступак се понавља са другом руком. 

• Палац лијеве руке се обухвати дланом десне руке и трља се ротирајућим покретима. 
Поступак се понавља са палцем друге руке. 

• Када се руке осуше, облачи се хируршка одјећа и стерилне рукавице. 
 

Слика 3. Поступак хируршког утрљавања антисептика на бази алкохола 
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Хируршко прање руку обавља се на почетку радног дана, у трајању 3-5 минута, прије уласка 
у операциону салу ради извођења првог оперативног захвата, на сљедећи начин: 

• славина се отвара помоћу лакта, намјештају се млаз и температура воде; 
• руке и подлактице се поквасе топлом водом; 
• наноси се антисептично средство из диспензора који се отвара лактом; 
• руке и подлактице се сапунају и трљају, уз стално држање шака изнад висине лакта 

– прво се пере свака страна сваког прста, између прстију, длан и надланица (2 
минута), прије него што се настави са прањем коријена шаке и подлактица (1 минут) 
– када се заврши са сапунањем и трљањем једне руке, поступак се понавља на 
другој; 

• руке и подлактице се темељно испирају под млазом топле воде, провлачењем у 
једном смјеру, прстију подигнутих ка горе, а лактова спуштених доле, да би се 
избјегла реконтаминација чистих прстију и руку водом која тече ка доле; 

• од лавабоа се одлази у операциону салу, држећи шаке подигнуте изнад лактова; 
• руке се суше стерилним убрусима или компресама, уз брисање додиривањем од 

врхова прстију према лактовима; 
• коришћени убруси, односно компресе се одлажу на адекватан начин, прије 

навлачења хируршког мантила и рукавица. 
Током прања руку се води рачуна о томе да вода на прска по одјећи, обући или поду 
просторије. Уколико се, током поступка прања, рукама додирне било шта, трајање прања 
руку се продужава за 1 минуту, уз фокусирање на дио који је контаминиран. Руке се не 
провлаче напријед-назад кроз воду приликом испирања. 

 

12.3 Поступци стерилизације и дезинфекције опреме, прибора, медицинског материјала 
и текстила 

Стерилизација опреме и прибора за медицинске поступке подразумијева уништавање свих 
врста микроорганизама и њихових спорогених облика. Дезинфекција медицинске опреме, 
инструмената и медицинског материјала подразумијева селективно уништавање 
микроорганизама у складу са степеном ризика. Стерилизацијом и дезинфекцијом опреме, 
прибора, медицинског материјала и текстила обезбјеђује се заштита корисника услуга и 
здравствених радника од контакта са потенцијалном инфективним биолошким 
материјалом. 

За осигурање досљедног спровођења поступака стерилизације и дезинфекције неопходно 
је именовати одговорну особу и обично је то главна сестра здравствене установе. 

Поступак припреме инструмената и дијелова медицинских уређаја за стерилизацију 

Припрему инструмената и дијелова медицинских уређаја за стерилизацију проводе 
медицинске сестре/техничари поступком деконтаминације одговарајућим 
дезинфекционим средством и механичким прањем, водећи при томе рачуна о заштити од 
физичког и термичког оштећења инструмената и дијелова медицинских уређаја. 
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У процесу прања и одржавања инструмената и дијелова медицинских уређаја медицинске 
сестре/техничари се придржавају сљедећих принципа: 

- поштују се упутстава произвођача за дозирање дезинфекционог средства, 
- послије дезинфекције врши се темељно испирање, 
- за прање инструмената користи се прибор који је препоручен од стране 

произвођача, 
- инструменти и дијелови уређаја се не остављају у влажној средини дуже него што је 

потребно, 
- послије прања провјеравају се постигнута чистоћа и функционалност инструмената, 
- прије стерилизације, инструменти се пажљиво посушују, по потреби продувавају 

ваздухом, и слажу сухи у сетове за стерилизацију или се пакују у пластичну фолију. 

Употребљени инструменти за вишекратну употребу и дијелови медицинских уређаја 
одлажу се у одговарајућу посуду за прљаве инструменте, након чега се односе у просторију 
за прање и припрему за дезинфекцију и потом стерилизацију. Инструменти у 
дезинфекционом средству остају најмање 30 минута. Инструменти се у просторији за 
стерилизацију ваде из дезинфекционог средства и перу под млазом хладне, па потом топле 
воде и антисептичним детерџентом, при чему се обавезно користе дебље заштитне латекс 
рукавице. Пере се сваки инструмент посебно и сваки његов дио, нарочито зглобни дијелови 
и неравне површине. На тај начин се механички уклањају нечистоће као што су крв, секрет 
и др. Приликом прања инструмената мора се опрезно руковати шиљатим и оштрим 
предметима, како би се избјегло самоповређивање или повређивање друге особе, а треба 
спријечити и прскање воде по одјећи, обући или по поду просторије. Када је погодно, 
користи се машинско прање инструмената.  

У здравственој установи је неопходно организовати једносмјерни проток инструмената и 
дијелова медицинских уређаја од контаминираног ка чистом како би се избјегло укрштање 
путева чистог и нечистог материјала.  

Медицинске сестре/инструментарке воде евиденцију о извршеној деконтаминацији 
инструмената у Дневнику деконтаминације, уносећи сљедеће податке: 

(1) датум, 
(2) врсту и број инструмената који су потопљени у дезинфекционо средство, 
(3) вријеме када је у дезинфекционо средство потопљен задњи инструмент,  
(4) вријеме када су инструменти извађени из дезинфекционог средства, 
(5) потписи особа које су извршиле деконтаминацију и припремиле инструменте за 

стерилизацију.  

Препоручено је да уколико здравствена установа врши деконтаминацију инструмената и 
дијелова опреме у више својихпрганизационих јединица да се у свакој води засебан 
дневник деконтаминације. Рок чувања попуњеног Дневника деконтаминације је три 
године. 
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Инструменте за које је то погодно, инструментарка прије стерилизације појединачно пакује 
у кесе за стерилизацију и херметички их затвара. Паковање штити инструменте од влаге, 
прашине и микроорганизама. На сваком паковању се назначава датум стерилизације и рок 
важења стерилизације (6 мјесеци од датума стерилизације, уколико је паковање 
неоштећено) и ставља се ознака „Стерилност је очувана ако је паковање неоштећено“.   

 

Поступак стерилизације опреме, прибора, медицинског материјала и текстила 

у здравственим установама се за стерилизацију опреме, прибора, медицинског материјала 
и текстила најчешће се примјењују аутоклави који користе врућу водену пару под 
притиском. Пластика, опрема са гуменим дијеловима и осјетљивији медицински прибор и 
материјали се стерилишу на температури од 121°C, при притиску од 1,2 бара у трајању од 
20 минута, рачунајући ефективно вријеме стерилизације од тренутка постигнуте 
температуре од 121 о C. Текстил и метални инструменти се стерилишу на температури од 
134 о C, при притиску од 2,5 бара у трајању од 5 минута, рачунајући ефективно вријеме 
стерилизације од тренутка постигнуте температуре од 134 о C. Газа и други медицински 
материјали се стерилишу одвојено од инструмената. 

Уз аутоклав је неопходно обезбиједити упутство за руковање, чиме се осигурава да сви који 
су задужени за процес стерилизације, аутоклав користе на исправан начин, поштујући исте 
протоколе за стерилизацију. Све медицинске сестре/техничари, које врше стерилизацију, 
дужне су да провјеравају редовно исправност уређаја и о томе воде евиденцију и 
извјештавају у случају кавара или промјена у раду као што су  пад напона, нестанку 
електричне енергије или пад притиска у аутоклаву. У случају нестанка електричне енергије 
или притиска током извођења стерилизације, поступак стерилизације се понавља, што се 
евидентира у Књигу евиденције стерилизације.  

Инструменте за које је то погодно, медицинске сестре/техничари или инструментарка прије 
стерилизације појединачно пакује у кесе за стерилизацију и херметички их затвара. 
Паковање штити инструменте од влаге, прашине и микроорганизама. На сваком паковању 
се назначава датум стерилизације и рок важења стерилизације (6 мјесеци од датума 
стерилизације, уколико је паковање неоштећено) и ставља се ознака „Стерилност је 
очувана ако је паковање неоштећено“.   

 

Вођење евиденције о стерилизацији у аутоклаву 

Књига евиденције стерилизације води се засебно за сваки аутоклав. Књига евиденције 
стерилизације чува се најмање годину дана од задњег уноса у исту. Медицинска 
сестра/техничар, која врши стерилизацију, у одговарајуће рубрике у књизи евиденције 
уноси сљедеће податке за сваки циклус стерилизације: 

- датум стерилизације, 
- врста и количина стерилисаног материјала, 
- почетак циклуса стерилизације (вријеме), 
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- завршетак циклуса стерилизације (вријеме), 
- температура и притисак стерилизације, 
- налази контроле услова стерилизације, 
- потпис особе која је извршила стерилизацију. 

Периодичну контролу над провођењем стерилизације врши главна медицинска сестра, 
увидом и потписом у Књизи евиденције стерилизације. Било какво одступање од поступка 
провођења стерилизације, прописаног овим документом, разматра се на нивоу Тима за 
спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите.  

Поступање са стерилном опремом, прибором, материјалом и текстилом 

Стерилисана опрема, прибор, материјал и текстил се чувају у контролисаним условима 
(климатизованим просторијама, у којима се контролишу температура и влажност ваздуха), 
на мјестима гдје су заштићени од оштећења, контаминације и прашине. 

Стерилисани материјал и незапаковани инструменти чувају се у затвореним касетама и 
добошима, на за то предвиђеном мјесту (колица за инструменте, ормари у операционој 
сали или амбуланти). Стерилан материјал који се чува у затвореним касетама и добошима, 
а који се не употреби у периоду од 48 сати након стерилизације, више није стерилан и 
потребна је поновна стерилизација. Стерилан материјал чија је употреба започела, на 
начин који обезбјеђује стерилне услове, након 24 сата више није стерилан и потребна је 
поновна стерилизација. 

Правилна употреба инструмената и материјала подразумијева обезбјеђење стерилних 
услова, путем сљедећих приступа: 

• вађење незапакованих инструмената или медицинског материјала из касета и 
добоша врши се непосредно прије употребе, стерилним пеаном који се налази у 
адекватној посуди, 

• запаковани стерилни инструменти за вишекратну употребу чувају се у ладицама 
намјенских ормара, а ваде се из паковања непосредно прије коришћења,  

• касета са незапакованим стерилним инструментима се отвара за ручку, при томе се 
води рачуна да се не контаминира рукама, 

• комплет инструмената и материјала за хируршку интервенцију, вади се и слаже на 
стерилну компресу одакле се инструменти узимају рукама на којима су стерилне 
рукавице, 

• стерилном компресом се обезбјеђује мјесто на коме се изводи интервенција. 

Уколико се запаковани инструмент не употреби у року важења стерилизације, врши се 
његова поновна стерилизација. Медицинске сестре/техничари, који одлажу запаковане 
инструменте на колица или у намјенске ормаре, воде рачуна о томе да се инструменти 
којима рок важења стерилизације брже истиче поставе надохват руке ординирајућих 
доктора. 

Стерилисани комплети са хируршком одјећом, плахтама и постељином се чувају у 
намјенским ормарима у просторији у склопу операционог блока. На сваком комплету је 
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назначен датум стерилизације. Медицинске сестре/техничари, који одлажу стерилисане 
комплете на полице воде рачуна о томе да се надохват руке поставе комплети који су 
најраније стерилисани и о томе воде редовну евиденцију.  

Контрола стерилизације у аутоклаву 

Контрола провођења стерилизације врши се физичком, хемијском и биолошком методом. 

Физичка контрола стерилизације се спроводи праћењем одговарајућих параметара 
(температура, притисак и вријеме) током сваког циклуса стерилизације. Периодичним 
коришћењем Bowie-Dick тестова провјерава се способност аутоклава да осигурају 
продирање водене паре у материјал који се стерилише. Провођење Bowie-Dick теста 
евидентира се у Књигу евиденције стерилизације. 

Хемијска контрола стерилизације спроводи се постављањем тест трака (хемијских 
индикатора) приликом сваког циклуса стерилизације. Медицинска сестра/техничар 
поставља тест траке приликом сваког поступка стерилизације на сваки појединачни 
сет/касету/комплет и у стерилизатор. Тест трака из стерилизатора се по завршеном 
поступку стерилизације лијепи у Књигу евиденције стерилизације. Тест траке се постављају 
у дужини од најмање двије попречне линије. 

Хемијска контрола стерилизације спроводи се на неколико нивоа, приказаних у Табели 2.  

 

Табела 2. Примјена хемијских индикатора за контролу стерилизацију у здравственој 
установи  

Класа 
индикатора Врста индикатора Начин примјене Евидентирање 

Класа 2 

Индикатори који 
се користе за 
специфичне 
тестове 

Bowie-Dick тест се спроводи 
недељно, прије почетка рада 
стерилизатора, да би се 
потврдила исправност опреме, 
потврђивањем да пара може 
доћи у контакт са свим 
површинама које се стерилишу. 

У Књигу 
евиденције 
стерилизације се 
лијепи картица са 
датумом теста. 

Класа 4 Мултиваријабилни 
индикатори 

Једна од ове двије класе 
индикатора се користи као 
додатна провјера да ли је унутар 
сваке касете, добоша, тканине, 
комплета или хавана папира 
извршена стерилизација. 

У Књигу 
евиденције 
стерилизације. Класа 5 Интегрисани 

индикатори 

  

Биолошка контрола стерилизације се спроводи помоћу стандардизованих носача 
биолошких спора. Главна медицинска сестра или лице одговорно за чишћење, 
дезинфекцију и стерилизацију, организује спровођење биолошке контроле стерилизације 
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и евидентира ју у Књигу евиденције стерилизације. Резултати биолошке контроле се улажу 
у Књигу евиденције стерилизације и чувају заједно са њом. Осим у редовним интервалима, 
биолошка контрола стерилизације се обавезно врши и након сваког сервиса аутоклава или 
након дужег некориштења аутоклава.  

13. KONTROLA MIKROORGANIZAMA REZISTENTNIH NA ANTIBIOTIKE 

Među klinički značajnim bakterijama koje najčešće uzrokuju intrahospitalne infekcije ističu se 
Gram pozitivni multirezistentni uzročnici, kao što su meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus 
(MRSA) i vankomicin-rezistentni Enterococcus spp. (VRE) te Gram negativni sojevi Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas spp. i Acinetobacter baumannii, koji produkuju 
prošireni spektar β-laktamaza (ESβL). Incidencija ovih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata, 
kao i smrtnost i zdravstveni troškovi koje one prouzrokuju, su visoki u bolničkim ustanovama. 
Primjenom mjera za smanjivanje broja pacijenata inficiranih ili kolonizovanih multirezistentnim 
sojevima bakterija, bolničke ustanove smanjuju morbiditet i mortalitet uzrokovan ovim 
bakterijama. 
 
13.1 Postupci za kontrolu infekcija multirezistentnim sojevima bakterija 

Formiranja liste rezervnih antimikrobnih lijekova 

Neracionalna potrošnja antimikrobnih lijekova dovodi do porasta rezistencije mikroorganizama, 
češćeg ispoljavanja neželjenih efekata antibiotika, povećane sklonosti pacijenata sekundarnim 
infekcijama i povećanja troškova liječenja. Koncept rezervnih antimikrobnih lijekova je 
jednostavan i efektan način za racionalizaciju korišćenja antimikrobne terapije. Ovaj koncept 
podrazumijeva (1) ograničenje broja antimikrobnih lijekova koji su u redovnoj upotrebi u Bolnici 
(po jedan lijek iz svake grupe antibiotika), prilikom utvrđivanja spiska antibiotika u upotrebi u 
Bolnici i (2) izdvajanje antimikrobnih lijekova u ograničenoj redovnoj upotrebi, za koje se utvrđuje 
poseban režim propisivanja. Lista rezervnih antimikrobnih lijekova u Bolnici se formira i 
periodično revidira kao dio ukupne OB-10 Liste lijekova u bolnici. 

 

Propisivanje i izdavanje rezervnih antimikrobnih lijekova  

Rezervni antibiotici se koriste samo ako su ispunjeni sljedeći uslovi: (1) izolovani uzročnik infekcije 
osjetljiv je na jedan od rezervnih antibiotika, a rezistentan je na sve antibiotike koji se u Bolnici 
primjenjuju bez restrikcije (antibiotici u redovnoj upotrebi), (2) iskorišćene su mogućnosti 
uobičajene antimikrobne terapije, naročito kod imunokompromitovanih bolesnika ili (3) kod 
bolesnika postoji preosjetljivost ili nemogućnost primjene antimikrobnog lijeka koji je u redobnoj 
upotrebi.  

Antibiotici sa liste rezervnih antimikrobnih lijekova koriste se u Bolnici samo uz odobrenje 
Komisije za upravljanje lijekovima i terapijom. Ordinirajući doktor Komisiji podnosi OB-17 Zahtjev 
za primjenu rezervnog antimikrobnog lijeka. Komisija razmatra i odobrava zahtjev u roku od 12 
sati. Antibiotik sa liste rezervnih antimikrobnih lijekova se iz apoteke izdaje samo uz odobren 
zahtjev. Primjena antibiotika je ograničena na određeni period, a za nastavak primjene je 
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potrebno podnošenje i odobravanje novog OB-17 Zahtjev za primjenu rezervnog antimikrobnog 
lijeka. 

Praćenje potrošnje antibiotika i učestalosti rezistencije mikroorganizama 

Da bi koncept rezervnih antimikrobnih lijekova Bolnici donio maksimalnu korist, potrebno je 
stalno praćenje potrošnje antimikrobnih lijekova i rezistencije mikroorganizama i periodično 
prilagođavanje spisak antibiotika u upotrebi u Bolnici na osnovu rezultata praćenja. Učestalost 
rezistencije mikroorganizama prati Tim za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa 
pružanjem usluga zdravstvene zaštite i o istoj izvještava na način opisan u tački 1.8 ovog 
Priručnika. Potrošnju antibiotika u Bolnici prati Komisija za upravljanje lijekovima i terapijom i o 
istoj svakih šest mjeseci izvještava direktora Bolnice. Prilikom praćenja potrošnje antibiotika 
Komisija naročito obraća pažnju na slučajeve: 

- primjene antimikrobnog lijeka bez urađenog minimuma dijagnostičkih pretraga (npr. 
mikrobiološkog nalaza i antibiograma), 

- istovremene primjene više od dva antibiotika, 
- upotrebe više od pet antibiotika tokom hospitalizacije, 
- stalne primjene antimikrobnog lijeka duže od 21 dana, 
- parenteralne upotrebe u slučajevima gdje je bila moguća peroralna primjena lijeka, 
- profilaktičke primjene u hirurgiji duže od 48 sati, 
- profilaktičke primjene u hirurškim zahvatima gdje nije dokazana korist od iste, 
- upotreba aminoglikozida bez praćenja renalne funkcije, i 
- upotrebe antibiotika u afebrilnog bolesnika koji ima kateter. 

Izolacija pacijenata sa infekcijom uzrokovanom multirezistentnim sojem bakterija  

Hospitalizovani pacijent kod kojeg je utvrđena intrahospitalna infekcija multirezistentnim sojem 
bakterija se smješta u izolaciju u zasebnu sobu. Ukoliko ima više bolesnika sa infekcijom istim 
sojem, oni se mogu smjestiti zajedno u zasebnu sobu. U postupanju sa ovim bolesnicima 
primjenjuju se principi opisani u tački 13.5.1 ovog Priručnika. U slučaju da se u Bolnici ne mogu 
obezbijediti adekvatni uslovi za antimikrobno liječenje bolničke infekcije, organizuje se transport 
pacijenta sa infekcijom na Kliniku za infektivne bolesti JZU Univerzitetski klinički centar Republike 
Srpske.  

Pronalaženje i eradikacija kliconoštva među pacijentima i osobljem  

Ukoliko Tim za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa pružanjem usluga zdravstvene 
zaštite ocijeni da je potrebno, svakom hospitalizovanom pacijentu, zaposlenim radnicima i 
vanjskim saradnicima u kontaktu sa oboljelom osobom se uzimaju brisevi prednjih nosnih 
hodnika, ždrijela i vlažnih područja kože (pazuh, prepone, perineum, vlasište), koji se odmah šalje 
na dalju mikrobiološku obradu.   

Kada postoji klinička indikacija, hospitalizovani pacijenti se liječe u skladu sa mikrobiološkim 
nalazom i antibiogramom. Nakon provođenja postupka eradikacije multirezistentnog uzročnika 
kod pozitivnih bolesnika, odnosno kliconoša, brisevi se uzimaju ponovo - 3 puta tokom 7 dana. 
Uzročnik se smatra eradiciranim tek kada su 3 puta tokom 7 dana svi brisevi ostali negativni. 
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Nosno kliconoštvo se tretira se nanošenjem antibiotske masti¸ a poželjno je i tuširanje nosnih 
hodnika pjenušavim hlorheksidinom (4%).  

Perinealni kliconoša se tušira jedanput dnevno uz primjenu pjenušavog hlorheksidina (4%), kroz 
5-7 dana; u tom periodu je potrebno da opere kosu 2-3 puta pjenušavim hlorheksidinom. 

Eradikacija bakterija u ždrijelu kod bolesnika ili osoblja provodi se lokalnom primjenom otopine 
0.05% hlorheksidin glukonata za grgljanje. Sistemska primjena antibiotika se ne preporučuje, 
zbog brzog nastanka rezistencije na primjenjene antibiotike. Ukoliko se procijeni da je sistemska 
primjena antibiotika neophodna, kombinuje se sa intranazalnom primjenom antibiotske masti i 
dekolonizacijom kože. 

Osoblje Bolnice kod kog se utvrdi kliconoštvo mora se izdvojiti iz procesa rada, uz provođenje 
eradikacije uzročnika. Zaposleni radnici i vanjski saradnici se mogu ponovo uključiti u proces rada 
kada tri brisa, uzeta tri dana za redom, budu negativna. 

Završna dezinfekcija prostora i površina nakon otpusta bolesnika  

Nakon otpusta bolesnika sa potvrđenom infekcijom multirezistentnim sojem bakterije, potrebno 
je dezinfikovati bolesničku sobu, sve predmete i površine u njoj. Nakon temeljnog mehaničkog 
pranja deterdžentom, površine se prebrišu dezinficijensom (3% glutaraldehid), koji se ostavi da 
stoji površinama 2-4 sata, nakon čega se te površine isperu čistom vodom. 
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