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На основу члана 33. Закона о заштити становништва од заразних болести (Сл.гласник 
РС, бр.125/04), Одлуке о мерама за заштиту од ширења заразних болести унутар здравствених 
установа, других правних лица и предузетника који врше здравствену делатност (“Сл.лист 
СРЈ”, бр.27/97 и 37/02), Правилника о пријављивању заразних болести и других случајева 
уврђених Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“, бр.98/05), 
Управни одбор Дома Здравља Блаце доноси 
 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, 

РАНО ОТКРИВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА  
 
 
 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником, у складу са законским прописима, ближе се регулишу 
санитарно- технички и други услови о спровођењу одговарајућих стручних, санитарно-
хигијенских, организационих и других мера за спречавање, рано откривање и сузбијање 
интрахоспиталних (кућних) инфекција. 

 

Члан 2. 
У спровођењу мера за заштиту од кућних инфекција, Дом Здравља доноси Програм и 

План мера и стручно методолошко упутство. 
Програмом се утврђују дугорочни циљеви, активности и метод рада, начин 

организовања, спровођења и контроле, учесници у спровођењу Програма, и њихови задаци, 
као и материјална средства за спровођење Програма. 

Програм мера доноси Управни одбор Дома Здравља на предлог директора и 
Комисије за заштиту од кућних инфекција. 

Планом мера се утврђују активности у току једне календарске године за заштиту од 
ширења кућних инфекција и материјална и друга средства за ту годину. 

План и стручно методолошко упутство доноси директор Дома Здравља. 

 
 



Члан 3. 
У циљу спречавања, раног откривања и сузбијања интрахоспиталних – кућних 

инфекција унутар Дома Здравља, овим Правилником, у складу са законским прописима, 
утврђују се мере за заштиту од ширења заразних болести – кућних инфекција, и то:   

- опште мере, 
- мере по клиничким и епидемиолошким индикацијама, 
- мере у поступку дијагностике, неге и лечења, 
- епидемиолошки надзор, као и  
- остале мере и поступци за њихово спровођење. 

 

Члан 4. 
За спровођење мера и акција из члана 4. овог Правилника, одговорни су: Управни 

одбор Дома Здравља, директор, менаџери – помоћници директора, начелници служби, и 
други руководећи радници, као и сви запослени у Дому Здравља. 

 
 

 
 
II ОПШТЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД КУЋНИХ ИНФЕКЦИЈА 

 
 

Члан 5. 
Опште мере за заштиту од кућних инфекција: 
1. Примена грађевинско-санитарно-техничких стандарда, препорука и норматива, 

при изградњи, реконструкцији, адаптацији и оправкама објеката, постројења, апарата и 
опреме; 

2. Обука и усавршавање запослених; 
3. Преглед, тријажа, санитарна обрада и евентуална изолација оболелих лица, при 

пријему  
4. Спровођење прописаних поступака, режима рада, облачења и понашања 

запослених при дијагностици, и лечењу; 
5. Асептички поступак при руковању и употреби инструмената, прибора, апарата и 

средстава у дијагностици, и лечењу; 
6. Мере здравственог просвећивања и васпитања; 
7. Обезбеђивање хигијенски исправне воде, намирница и хране; 
8. Обезбеђивање услова за одржавање личне хигијене; 
9. Санитарна контрола запослених. 

 



Члан 6. 
При изградњи, реконструкцији, адаптацији и оправкама зграде Дома Здравља, као и 

при набавци постројења и опреме, врши се строга примена грађевинско-санитарно-техничких 
стандарда, препорука и норматива, а по потреби и стручно-методолошких упутстава, да би се 
спровеле нове мере за заштиту од интрахоспиталних – кућних инфекција. 

 

 
Члан 7. 

Запослени у Дому Здравља имају посебну обавезу да се стално информишу и 
усавршавају у области мера за заштиту од ширења заразних болести. 

 
 
 

Члан 8. 
Особље Дома Здравља за време рада носи радну униформу, која мора бити увек 

чиста и која се не сме носити ван радних просторија. 
Уколико при извршавању послова дође до загађења радне униформе, пре преласка на 

послове прегледа и давања терапије , радна униформа се мора заменити чистом. 
 

Члан 9. 
Особље,и пацијенти, који се ради пружања здравствене заштите налазе у 

просторијамаДома Здравља, дужни су да се стриктно придржавају одрадаба Правилника о 
кућном реду установе. 

 

Члан 10. 
Целокупна медицинска опрема и инструменти се дезинфикују према упутствима 

произвођача, односно према указаним потребама у процесу рада.  
 

Члан 11. 
Приликом рада са инструментима који подлежу дезинфекцији и стерилизацији, 

неопходно је да се чист и нечист материјал држи строго одвојено. 
 

Члан 12. 
У случају да не постоји упутство произвођача, Дом Здравља ће прописати посебно 

упутство о асептичном поступку при руковању и употреби инструмената, прибора, апарата и 
средстава у дијагностици, и лечењу. 

 

 



Члан 13. 
У оквиру Здравственог просвећивања и васпитања, у циљу едукације здравствених 

радника и других запослених, ради успешнијег спровођења мера за спречавање појаве 
интрахоспиталних – кућних инфекција, обавезно је: 

- да се здравствени радници упознају са мерама у области планирања и непосредне 
примене метода и облика здравствено – васпитног рада и коришћења здравствено васпитних 
средстава у раду са пацијентима, као и са новим сазнањима из хигијене и епидемиологије, 
посебно у ванредним ситуацијама; 

- да се запослени у пратећим службама упознају са основним обавезама личне 
заштите од заразних болести, као и у вези послова и задатака радних места, како не би 
угрожавали пацијенте; 

 

Члан 14. 
Запосленима у Дому Здравља се обезбеђују одговарајући услови за одржавање личне 

хигијене. 
Запослени који на било који начин долазе у контакт са болесницима, дужни су да за 

време рада носе заштитну одећу и обућу и да воде рачуна о њиховој санитарно-хигијенској 
исправности. 

 
 

 

III МЕРЕ ПО КЛИНИЧКИМ И ЕПИДЕМИОЛОШКИМ ИНДИКАЦИЈАМА 
 

Члан 15. 
Мере по клиничким и епидемиолошким индикацијама су мере превентивне 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и спровођење обевезне имунизације. 
 

 
 

 

IV  МЕРЕ У ПОСТУПКУ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА 
 

Члан 16. 
Мере у поступку дијагностике и лечења у Дому Здравља, поред осталих које су 

наведене у овом Правилнику, спроводе се и потпуним придржавањем стручно методолошких 
упутстава, као и упутстава за рад апаратима и опремом. 

 

 



Откривање интрахоспиталних инфекција 
 

Члан 17. 
При појави клиничког или микробиолошког налаза, који указује на интрахоспиталну 

инфекцију или наводи на сумњу о интрахоспиталној инфекцији, потребно је предузети све 
мере за изналажење и идентификацију узрочника обољења, извора и путева заразе и 
преношења обољења, са циљем што ефикаснијег деловања на сузбијању инфективног агенса 
и пресецања путева ширења инфекције. 

 
Члан 18. 

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

 

Члан 19. 
У случају појаве интрахоспиталне епидемије, идентификацију узрочника, као и 

епидемиолошка и лабораторијска испитивања, врши и Завод за јавно здравље. 
 

Сузбијање интрахоспиталних инфекција 
 

Члан 20. 
Уколико дође до појаве интрахоспиталне инфекције или епидемије, предузимају се 

све потребне мере, како би се спречило њено даље ширење. Мере остају на снази до потпуног 
сузбијања инфекције, односно епидемије. 

 

Члан 21. 
Мере које се предузимају, су:  
- обавезна законска пријава епидемије и оболелих, 
- изолација оболелих, 
- истраживање оболелих и клицоноша, 
- спровођење одговарајућих терапија, 
- спровођење свих предепидемиолошких мера, укључујући и хемиопрофилаксу, 
- дезинфекција руку особља које ради са болесницима, 
- дезинфекција, односно стерилизација инструмената и прибора, 
- чишћење и дезинфекција просторија, намештаја и опреме најмање 3 пута дневно, 

 
 
 



V ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР 
 

Члан 23. 
Епидемиолошки надзор обухвата организовано прикупљање, обраду и анализу 

података о појави и учесталости интрахоспиталних инфекција. 
Епидемиолошки надзор из става 1. овог члана врши специјалиста епидемиолог.  
О извршеном епидемиолошком надзору воде се подаци на прописаном образцу за 

епидемиолошки надзор над интрахоспиталним инфекцијама. 
 
 

VI ОСТАЛЕ МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА ЊИХОВО СПРОВОЂЕЊЕ 
 

Оцена успешности чистоћте просторија са повећаним ризиком,  
успешност стерилизације 

 
Члан 24. 

Оцена успешности, прања и дезинфекције просторија са повећаним ризиком, врши се 
бактериолошком контролом средине и то најмање једном месечно, а у случају потребе и 
чешће. 

За бактериолошку контролу узимају се брисеви са радних површина, уређаја и 
опреме, као и узорци ваздуха, брисеви грла, носа, руку и униформи особља и санитетског 
материјала. 

Техничка исправност аутоклава, сувог стерилизатора, гасног стерилизатора и друго, 
проверава се два пута годишње, као и после сваке поправке. 

Оцена успешности стерилизације врши се тест папиром за свако пуњење, а једном 
недељно и бактериолошким тестом. 

 

Поступак са болесником умрлим од заразне болести 
 

Члан 25. 
У случају смрти болесника од заразне болести, два часа после констатовања смрти, 

леш се преноси у издвојену просторију у којој се чува до преузимања од стране родбине 
умрлог болесника или погребне установе. 

Носила се перу  и дезинфикују после сваке употребе. 
Пре облачења, леш се купа дезинфекционим средствима. Заштитна одећа особља 

(рукавице, мантил и сл.) се после употребе уништавају на прописан начин. 
 

 



Поступак дезинсекције и дератизације 
Члан 26. 

Дезинсекција и дератизација у Дому Здравља се врши обавезно једном годишње, а по 
потреби и чешће. 

У случају појаве инсеката или глодара у Дому Здравља, дезинсекција и дератизација 
се врше без одлагања.  

 
 

VII КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, КОНТРОЛУ И СУЗБИЈАЊЕ  
ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА 

 
Члан 27. 

За праћење спровођења мера предвиђених законским прописима и овим 
Правилником, у Дому Здравља образује се Комисија за превенцију, контролу и сузбијање 
интрахоспиталних инфекција, коју чине: 

- директор Опште болнице, 
- начелници организационих јединица, 
- лекар специјалиста епидемиолог, 
- лекар специјалиста хигијене, 
- лекар специјалиста микробиолог, 
- главна медицинска сестра-техничар. 
Комисију из става 1. овог члана именује директорДома Здравља. 
 

Члан 28. 
Комисија из члана 27. овог Правилника има следеће задатке: 
1. Припрема Програм и План мера за спречавање и сузбијање болничких инфекција 

и за континуирану едукацију запослених од истих. 
2. Врши анализу санитрано-хигијенских услова, анализу стања кућних инфекција и 

предлаже одговарајуће мере за њихово спречавање и сузбијање. 
3. Прати спровођење прописаних мера за заштиту од ширења заразних болести 

унутарустанове, указује запосленима или службама-одељењима на пропусте у раду. 
4. Предлаже организацију посла, набавку материјала и др у циљу побољшања 

санитарно-техничких, хигијенских услова, као и других услова на овом плану. 
5. О свом раду на заштити од интрахоспиталних инфекција, комисија води књигу 

записника, а у смислу  законских и подзаконских прописа које регулишу ову област. 
6. Припрема извештај о стању и спровођењу мера на спречавању, раном откривању и 

сузбијању инфекција, најмање једном годишње и исти подноси Управном одбору на 
усвајање. 



VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
Непоступање по одредбама предвиђеним овим Правилником сматра се повредом 

радне обавезе, за које ће се, у складу са законом и општим актимаДома Здравља, предузимати 
одговарајуће мере. 

 
 
 

ДИРЕКТОР                                                    ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

---------------------------------------                                       -------------------------------------------- 
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