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Здравствена делатност 

-БОЛНИЦА ОПШТЕГ  ТИПА - 
 
ПРЕДМЕТ, САДРЖАЈ И РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА - ШТА СЕ РАДИ ?  

1.ЛОКАЦИЈА (ужа, шира градска зона, ван насеља, у објекту)  
 приступ  
 прилазне сапбраћајнице  

 круг пбјекта, расппред пбјеката, унутрашое сапбраћајнице, пграђенпст, 
пдржаваое  

 ближе и шире пкружеое 
 да ли се у пкружеоу налазе пбјекти кпји мпгу неппвпљнп утицати букпм, 

гаспвима или на други начин 

2. ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

2.1. Општи санитарни услови 
 

 грађевинскп - технички услпви пбјекта пднпснп прганизаципне јединице  
 впдпвпд, резерва впде, кпнтинуитет у снабдеваоу, тппла и хладна впда 
 канализација, градска, септичке јаме, претхпднп пречишћаваое, ритам пражоеоа 
 електричнп напајаое, псветљеое, резервни извпри електричне енергије 
 вентилација прирпдна - вештачка, на пдељеоима за интензивну негу, хемпдијализу, 

ппрпђајним и ппераципним салама, ритам измене ваздуха , замена филтера  
 грејаое да ли пбезбеђује температуру у свим прпстпријама пд 18-25

0
 

2.2. ПОСЕБНИ САНИТАРНИ УСЛОВИ 

а) Одељење за пријем и тријажу 

 лпкација (приступ, пкружеое) 

 - брпј, расппред и величина прпстприја: прдинација,  чекапница,           
интервенција, санитарних прпстприја и гардерпба за заппслене и бплеснике 
  - прпстприје за пдлагаое чистпг, прљавпг веша, прибпра и средстава за          
пдржаваое 
  - да ли су прпстприје функципналнп ппвезане такп да спречавају  укрштаое путева (чистп-прљавп) 
  - какп се врши тријажа бплесника хитних , заказаних, инфективних  и др. 
  - да ли ппстпји санитарни прппусник  
  - да ли ппстпји тппла веза са пдељеоима и службама за кпје се врши пријем  
  - зидпви, ппдпви и таванице изграђени пд материјала ппгпдних за чишћеое, праое и дезинфекцију , 
  - ппрема, уређаји, намештај приступачни за пдржаваое, ппгпдни за чишћеое, праое , дезинфекцију 
, стерилизацију 
  - на ппреми и уређајима са температурним режимпм, видљива сигнализација температуре 
  - да ли се ппштују  и какп спрпвпде принципи асептичнпг  рада?                

б) Одељење за хируршке гране медицине  

  лпкација (приступ, пкружеое) 

 - брпј, расппред и величина прпстприја: прдинација, интервенција, санитарних прпстприја и 
гардерпба (укпликп није централна) за заппслене   
  - брпј спба за бплеснике, брпј бплесника у спбама и санитарне прпстприје  
  - да ли ппстпје спбе за изплацију " извпра" или превентивну изплацију или се изплација врши у 
већим спбама  
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  - услпве смештаја и чуваоа медицинскпг прибпра и бплничкпг веша 
  - да ли су прпстприје функципналнп ппвезане такп да спречавају   укрштаое путева (чистп - прљавп , 
стерилнп - нестерилнп) 
  - зидпви, ппдпви и таванице изграђени пд материјала ппгпдних за чишћеое, праое и дезинфекцију , 
  - ппрема, уређаји, намештај приступачни за пдржаваое, ппгпдни за чишћеое, праое , дезинфекцију 
, стерилизацију 
  - на ппреми и уређајима са температурним режимпм, видљива сигнализација температуре   
  - да ли ппстпји тппла веза са другим пдељеоима  
  - пут бплесника при пријему, смештају, дијагнпстици и интервенцији 
  - пут ппсете, хране , пут веша чистпг -прљавпг  
  - начин исхране бплесника ( дистрибутивне кухиое и у спби)  
  - какп се ппштују и спрпвпде правила асептичнпг рада 

в) Операциони блок  

лпкација (приступ, пкружеое) 

 -брпј, расппред и величина прпстприја, сала, прпстпра за     препперативну припрему и реанимацију                        
  - брпј и расппред прпстприја за препператвну припрему пспбља 
  - да ли ппстпје сале за септичне и хитне случајеве  
  - услпве смештаја и чуваоа медицинскпг прибпра и бплничкпг веша 
  - да ли су прпстприје функципналнп ппвезане такп да спречавају              укрштаое путева (чистп - 
прљавп , стерилнп - нестерилнп) 
  - ритам пперативнпг прпграма и какп се врше припреме за нпву интервенцију  
  - какп се ппштују и спрпвпде правила асептичнпг рада 
  - зидпви, ппдпви и таванице изграђени пд материјала ппгпдних за чишћеое, праое и дезинфекцију , 
  - ппрема, уређаји, намештај приступачни за пдржаваое, ппгпдни за чишћеое, праое , дезинфекцију 
, стерилизацију 
  - на ппреми и уређајима са температурним режинпм , видљива сигнализација температуре 

г) Породилиште  

лпкација (приступ, пкружеое) 

 - брпј, расппред и величина прпстприја: за припрему, ппрпђајне сале,                 ппстппрпђајнп дпба, 
интервенција,  санитарних прпстприја и др.   
 - пријем ппрпдиље( да ли се припрема врши на пдељеоу или на пријему)  
 - да ли ппрпдиља на пријему ппседује извештаје на клицпнпштвп  
 - да ли ппрпдиље без извештаја иду  у изплацију  
 - услпве смештаја и чуваоа медицинскпг прибпра и бплничкпг веша                    - да ли су прпстприје 
функципналнп ппвезане такп да спречавају                 укрштаое путева (чистп - прљавп , стерилнп -  
нестерилнп) 
 - какп се врши пријем личнпг прибпра ппрпдиље (где и какп се чува дп                смештаја у бплесничку 
спбу) 
 - веза ппрпдилишта са непнатплпгијпм , гинекплпгијпм и салпм за царске резпве и друге хирушке 
интервенције 
            * укпликп је сала за царске резпве у склппу службе, кпнтрпла кап за ппераципну салу 
 - зидпви, ппдпви и таванице изграђени пд материјала ппгпдних за чишћеое, праое и дезинфекцију , 
 - ппрема , уређаји, намештај приступачни за државаое, ппгпдни за чишћеое, праое , дезинфекцију , 
стерилизацију 
 - на ппреми и уређајима са температурним режимпм, видљива сигнализација температуре 

д) Одељења за неонатологију  

лпкација (приступ, пкружеое) 

- брпј, расппред и величину прпстприја за припрему и смештај нпвпрпђенчади и млечнпј кухиои 
- услпви смештаја и чуваоа медицинскпг прибпра и бплничкпг веша 
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- да ли су прпстприје функципналнп ппвезане такп да спречавају   укрштаое путева ( чистп - прљавп, 
стерилнп - нестерилнп) 
- начин груписаоа нпвпрпђене деце,  и да ли се кпристи кпхпртна  изплација, или се мешају са 
старијим бебама  
- шта се предузима пп пражоеоу кпхпртне спбе  
- какп се пдржава хигијена и исхрана нпвпрпђенчета у једнпј кпхпртнпј спби  
- да ли се ппштују и спрпвпде услпви асептичнпг рада  
- услпви трансппрта деце дп мајки 
- да ли се врши стерилизација пелена  и ппстељине за нпвпрпђенчад  

ђ) Одељење за хемодијализу  

лпкација (приступ, пкружеое) 

 - брпј , расппред и величину прпстприја за дијализу , прдинација,                       
интервенција, санитарних прпстприја и гардерпба за заппслене и пацијенте   
- услпви смештаја и чуваоа медицинскпг прибпра и бплничкпг веша 
- да ли су прпстприје функципналнп ппвезане такп да спречавају   
укрштаое путева ( чистп прљавп , стрилнп не стерилнп) 
- да ли ппстпје издвпјене спбе за HbsAg, НСА i Hiv ппзитивне бплеснике  
- брпј апарата за хемпдијализу 
- брпј бплесника на хрпничнпм прпграму дијализе  
- брпј бплесника нпсилаца HbsAg, i Hiv антигена  
- начин пријема нпвих пацијената (да ли се  ппседују извештаје п присуству HbsAg, НСА i Hiv 
 - зидпви, ппдпви и таванице изграђени пд материјала ппгпдних за чишћеое, праое и дезинфекцију , 
 - ппрема, уређаји, намештај приступачни за пдржаваое, ппгпдни за чишћеое, праое, дезинфекцију, 
стерилизацију 
 - на ппреми и уређајима са температурним режимпм, видљива сигнализација температуре 
- какп се врши дезинфекција и кпнтрпла дезинфекције апарата и реверзнп псмптскпг система и 
динамика 
- да ли се врши кпнтрпла раствпра за хемпдијализу  
- да ли се ппштују правила асептичнпг рада   

е) Одељење за интернистичке гране медицине 

лпкација (приступ, пкружеое) 

- брпј, расппред и величина прпстприја, прдинација, прпстприја за                                                                                                           
дијагнпстику и интервенције, санитарних прпстприја и гардерпба  за заппслене  
 -  услпви смештаја и чуваоа медицинскпг прибпра и бплничкпг веша 
 - да ли су прпстприје функципналнп ппвезане такп да спречавају   укрштаое путева (чистп - прљавп, 
стерилнп - нестерилнп) 
 - брпј спба за бплеснике кап и брпј бплесника у спбама, санитарне прпстприје   
 -  да ли ппстпје спбе за изплацију и превентивну изплацију  
 -  услпви смештаја медицинскпг прибпра и бплничкпг веша  
 -  какп се ппштују и спрпвпде правила асептичнпг рада  
 -  да ли ппстпји тппла веза са другим пдељеоима  
 -  пут бплесника при пријему, смештају, дијагнпстици и интервенцији 
 -  пут ппсете, хране , пут веша чистпг -прљавпг  
 -  начин исхране бплесника ( дистрибутивне кухиое и у спби)  

ж) Одељење за рехабилитацију   

 Санитарни  надзпр се спрпвпди кап кпд интернистичке гране медицине или кап кпд 
сппртскпрекреативне делатнпсти    

з) Лабораторија  
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лпкација (приступ, пкружеое) 

  - прганизаципне јединице и оихпва функципнална  ппвезанпст 
  - брпј, расппред и величина и функципнална ппвезанпст прпстприја за пријем и узимаое материјала, 
прдинација, лабпратприје, прпстприје за праое и стерилизацију, припрему раствпра и ппдлпга, 
чекапнице, санитарне прпстприје за бплеснике , санитарне прпстприје и гардерпбе за заппслене, 
прпстпр за пдмпр заппслених, магацин хемикалија, прпстприје за мерне инструменте  и ппрему у 
прганизаципним јединицама  
  - услпви смештаја и чуваоа медицинскпг прибпра  
  - зидпви, ппдпви и таванице изграђени пд материјала ппгпдних за чишћеое, праое и дезинфекцију , 
  - ппрема, уређаји, намештај приступачни за пдржаваое, ппгпдни за чишћеое, праое , дезинфекцију 
, стерилизацију 
 - на ппреми и уређајима са температурним режимпм, видљива сигнализација температуре  
 - какп се ппступа са стерилним материјалпм  
 - какп се ппступа са средствима за дезинфекцију при интервенцијама и шта се кпристи  
- какп се пдлаже медицински птпад и ритам пражоеоа ппстпјећих ппсуда              - утврдити расппред 
ппреме у лабпратпријама  и начин чуваоа материјала за рад   
 - какп се ппштују и спрпвпде правила асептичнпг рада 

и) Кухиња  

лпкација, (приступ, пкружеое) 

Надзпр се врши кап кпд кухиоа угпститељскпг пбјекта  
 -дистрибуција хране пп пбјектима и прганизаципним једницама 

ј) Вешерај  

лпкација, (приступ, пкружеое) 

 - брпј , расппред, величину и функципналну ппвезанпст радних, ппмпћних и псталих прпстприја  
- начин дппремаоа прљавпг веша, утврдити начин дистрибуције чистпг веша 
- да ли се врши класификација и дезинфекција веша пре праоа  
- да ли се врши стерилизација веша за псетљиве групе  
- брпј ппстељнпг рубља, брпј радних пдећа за заппслене  

к) Наменска превозна средства   

- брпј исправних  впзила  
- брпј впзила за превпз хитиних случајева  
- начин праоа, дезинфекције, впзила и ппреме у оима  

2.3. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
o прпстприја 
o ппреме 
o уређаја 
o намештаја 
o прибпра и тп:  

а) чишћеое 
б) праое 
в) дезинфекција - (избпр препарата и метпде) 

 руку,  

 рубља,  

 прпстприја,  

 радних ппвршина,  

 намештаја, прибпра, наменских превпзних средстава и др.     
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г) стерилизација 
 дневник стерилизације: 

 кп и када је стерилисап санитетски материјал и инструменте (пптпис лица) 

 кпнтрпла стерилизације  

 асептпр 
д) дезинсекција – извпђач, динамика, ефикаснпст 
ђ) дератизација – извпђач, динамика, ефикаснпст 
е) уклаоаое медицинскпг и другпг птпада 

 спртираое,  

 сакупљаое,  

 предхпдна дезинфекција – неутрализација – аутпклавираое,  
кпначна дисппзиција (спаљиваое, изнпшеое на градску деппнију и др.) 

3. ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ 

 лична хигијена 

 радна пдећа и пбућа 

 начин пдржаваоа радне пдеће и пбуће 

 мере заштите у услпвима ппвећанпг епидемиплпшкпг ризика  

 санитарни прегледи 

 пплпжен хигијенски минимум 

 вакцинални статус ризичних (прпфесипналнп експпнираних) група 

4. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ппшта дпкументација и кућни ред  

 пријава заразних бплести 

 вакцинација ризичних (прпфесипналнп експпнираних) групa 

 мере за спречаваое и ширеое бплничких (кућних) инфекција 

 да ли је фпрмирана кпмисија за бплничке инфекције, оен састав и да ли има ппдкпмисије 

 да ли ппстпји план и прпграм кпји пбухвата епидемиплпшки надзпр над бплничким инфекцијама  

 записници кпмисије 

 НАЧИН/ МЕТОД СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА - КАКО СЕ РАДИ ? 
 узимаое изјаве пд пдгпвпрних и присутних лица 
 увидпм у чиоеничнп стаое 
 увидпм у дпкументацију 
 узпркпваое: 

 живптне намирнице 
 впда и ваздух (у ппераципним салама, бпкспвима и спбама за псетљиве групе 

бплесника)  
 предмети ппште упптребе  
 стерилни материјал на стерилнпст 
 брисеви ппвршина, прибпра, ппреме, уређаја, пдеће, руку 


