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Има 3 групе питања; 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

 

 

 

Према Правилнику СЗО о хигијени руку и националним препорукама 

Републике Србије, диспензер за средство на бази алкохола за хигијену руку  је 

потребан за сваку постељу на месту лечења. 

Местом лечења сматра се место где се спајају 3 елемента пацијент, здравствени 

радник и  здр.заштита одн.здрав.нега (зона пацијента); 

Препорука  је да у ЈИЛ  свака постеља  има  диспензер са средством за 

дезинфекцију руку на бази алкохола на месту лечења 

Oдељења ПИЛ, све хирушке клинике и одељења неонатологије би требало 

да на 2 постеље имају диспензер са средством за дезинфекцију руку, док 

остала одељења на 3 постеље  имају  диспензер  на месту  лечења 

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

 

Диспензери  доступни на  месту  лечења  а који су на дан студије празни се 

рачунају; 

 

Диспензери  који  се налазе  на улазу  у собу се не рачунају   јер се не налазе у зони 

пацијента одн. месту  лечења   

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

 

 

 

 

Ово је именилац  за  претходну  варијаблу и треба да садржи податак о 

укупаном броју  постеља  у  установи  за  које је потребно присуство 

диспензера   

Препорука  је да у ЈИЛ  сваки кревет  има диспензер за средство за 
дезинфекцију руку на бази алкохола 
Одељења са повећаним ризиком (ПИЛ, хирушке клинике и одељења  
неонатологије), би требало да на две постеље имају  један диспензер за 
дезинфекцију руку, док на осталим одељењима на три постеље иде један 
диспензер   

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

Овај податак се односи  на укупан број соба за пацијенте  у установи 

(УК) 

Ако студијом неће бити обухваћена цела  установа,  онда се ова бројка 

односи на број соба за укључена одељења на којима се спроводи студија 

преваленције  (Укљ) 

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

Рачунају се све једнокреветне собе  (УК/Укљ) 

Овде треба урачинати  собе које имају и  

више од једне постеље, као и собе за изолацију  

али  се увек користе  за хоспитализацију само  

једаног пацијента(без обзира на број постеља)  

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

Ова рубрика садржи укупан број  једнокреветних  соба са индивидуалним 

тоалетом и тушем 

Не рачунају се собе које имају  заједнички тоалет и туш  

Индивидуални  ВЦ или само ВЦ шоља не рачунају се у оквиру овог 

показатеља 

Урачунати  и собе са више од једне постеље и собе за изолацију које имају 

индивидуални тоалет и туш а које су предвиђене за хопитализацију  једног 

пацијента   

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

Студија преваленције ће трајати неколико дана за целу установу, тако да 

овај податак не мора да се евидентира на почетку извођења студије 

 

Заузетост  болничких  постеља не треба евидентирати викенендом 

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
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Рачунају се све болесничке  постеље  за које се утврди да су заузете на дан 

извођења студије у 00 01 на том одељењу 

 

Ако су заузете све постеље онда је ова варијабла једнака укупном броју 

постеља у установи  

 

Ако је укључена цела болница у последњој колони  навести   УК, ако су 

само одређена одељења онда навести Укљ 
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Формална процедура  ревизије прописаног лека треба да је усвојена и 

документована од стране руководства болнице и да је обавља лице/тим  које није 

ординирајући лекар  а посебно  се односи на антимикробне лекове широког 

спектра и резервне антимикробне лекове  

 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

Напомене: 

 

Овде треба нотирати  евентуалне  проблеме који су постојали или се 

јавили током извођења студије ( нпр.недостуна или непотпуна 

документација .... 



ЧЕТВРТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ  
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 

• Пример-упитник за болницу (3 део) Општа болница НН са 140 постеља -УК 

• Број постеља са доступним диспензером -15 

• Број постеља за које је процењено присуство диспензера-60 

• Број соба за пацијенте-35 

• Број једнокреветних соба – 1 

•  Број једнокреветних соба са индивидуалним тоалетом и тушем -0 

• Број заузетих постеља 00 на дан студије преваленције – 138 

• Број постеља процењених да су заузете у 00-01 на дан студије преваленције -138 

• Да ли здравствени радници (ЗР) у вашој болници носе џепна паковања средстава 
за хигијену руку 

         НЕ     0-25%     25-50%     50-75%     75%         ДА,проценат непознат  

• Да ли постоји формална процедура ревизије после прописивања лека  

         ДА,у свим одељењима    ДА,у одређеним одељ.,   Да,у ЈИЛ       НЕ 

• Напомене –проблеми приликом извођенја студије(недоступна документација, 
непотпуни подаци ....  

 

 

 



IV  НАЦИОНАЛНА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА  И УПОТРЕБЕ АНТИБИОТИКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА  

.  

ВАРИЈАБЛА  БРОЈ 

УКЉ/ 

УК (1) 

Број постеља са доступним диспензером са средством на бази 

алкохола за дезинфекцију руку на месту лечења 15 

140 УК 

Број постеља за које је процењено да је потребно присуство 

диспензера за средство на бази алкохола за хигијену руку 60 

Број соба за пацијенте у болници 35 

140УК 

Број  једнокреветних соба за пацијенте у болници 1 

Број  једнокреветних соба за пацијенте у болници са индивидуалним 

тоалетом и тушем у болници 0 

Број заузетих постеља у 00:01 на дан студије преваленције  138 

140УК 

Број постеља процењених да су заузете у 00:01на дан студије 

преваленције 138 

Да ли постоји формална процедура преиспитивања адекватности антимикробног лека у року од 

72 ч (три календарска дана) од првог налога прописивања лека?(ревизија после прописивања 

лека)?  

O ДА, у свим одељењима   O ДА, само у одређеним одељењима  O ДА, само у ЈИЛ   O НЕ 

Да ли здравствени радници (ЗР) у вашој болници  носе ђепна паковања средстава за хигијену руку? 

O НЕ   O >0-25% o  O >25-50% o O >50-75%    O >75%  O ДА, проценат непознат 
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                                               ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! 
 

 


