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ПЕТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

• Вежба бр. 1- Показатељи мултимодалне стратегије за превенцију БИ

• Болница капацитета 1450 постеља(1400 постеља акутног лечења и 50 постеља ЈИЛ ) успоставила је програм за 
контролу БИ. У болници постоји одељење за болничке инфекције у коме раде епидемиолози и сетре задужене за 
Б.И.

Програм обухвата  надзор/праћење:

• Инфекција повезаних са ЦВК и инфекција  плућа повезаних са МВ у ЈИЛ .

• Уведени су водичи за превенцију  ВАП у ЈИЛ са скупом мера .

• Новопримљени здравствени радници пролазе обавезну  недељну обуку поред  постеље пацијента .

• Воде се контролне листе за спровођење/имплементацију водича. 

• Резултати надзора се месечно  објављују на интерној  огласној табли клинике(повратне информације).

• На недељном нивоу одржавају се састанци са приказом случаја најкомплекснијих пацијената ,где се практикује и 
присуство колега других специјалности(комникација, унапређење квалитета и мултидисциплинарни тим)

• На хируршким клиникама постоји  водич(у штампаној форми) за преоперативну АБ профилаксу. 

• Резултати епидемиолошког надзора се приказају на интерним састанцима (на месечном нивоу) и Комисијама за 
болничке инфекције квартално (повратне информације), уз присуство менаџмента установе(безбедоносна клима )



ПЕТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

Терцијални ниво здравствене установе/ болнице са   Ук.1450  постеља- Укљ   1000

Број постеља са доступним диспензером са средством на бази алкохола за хигијену руку на месту лечења - 250

Број постеља за које је процењено присуство диспензераза хигијену руку на месту лечења -

- 450

Број соба за пацијенте у болници - 300

Број једнокреветних соба за пацијенте у болници – 10

Број заузетих постеља 00:01 на дан студије преваленције – 800

Број постеља процењених да су заузете у 00:01 на дан студије преваленције 80%

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       

Напомене –проблеми приликом извођенја студије:

за поједине пацијенте недостајали су налази микробиолошких  анализа,нередовно вођење декурзуса...

Вежба 2.   ИНДИКАТОРИ УПИТНИК ЗА БОЛНИЦУ 4/ 4    



ПЕТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

ВАРИЈАБЛА БРОЈ

УКЉ/

УК (1)

Број постеља са доступним диспензером са средством на бази алкохола за дезинфекцију

руку на месту лечења 250
1000

УК

љ

Број постеља за које је процењено да је потребно присуство диспензера за средство на

бази алкохола за хигијену руку 450

Број соба за пацијенте у болници 350

1000УКљ

Број једнокреветних соба за пацијенте у болници 10

Број заузетих постеља у 00:01 на дан студије преваленције 800

Број постеља процењених да су заузете у 00:01на дан студије преваленције 80%

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

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



ПЕТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

Општа Болница(секундарни ниво) са укупно 140 постеља – укључено 140 

• Број постеља са доступним диспензером -10

• Број постеља за које је процењено присуство диспензера-45

• Број соба за пацијенте-35

• Број једнокреветних соба – 0

• Број заузетих постеља 00:01 на дан студије преваленције – 120

• Број постеља процењених да су заузете у 00:01 на дан студије преваленције -85%

• 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 .... 



ПЕТА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ
БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

ВАРИЈАБЛА БРОЈ

УКЉ/

УК (1)

Број постеља са доступним диспензером са средством на бази алкохола за дезинфекцију

руку на месту лечења 10

140 УК

Број постеља за које је процењено да је потребно присуство диспензера за средство на

бази алкохола за хигијену руку 45

Број соба за пацијенте у болници 35

140УК

Број једнокреветних соба за пацијенте у болници 0

Број заузетих постеља у 00:01 на дан студије преваленције 120

Број постеља процењених да су заузете у 00:01на дан студије преваленције 85%

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

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


