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Шифра болнице 

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

Датум извођења студије: од   /___ /___ /2022.    до  /___ /___ /2022.          

                                                  дд  /мм  /год.               дд  /мм /год.   

Мултимодалне стратегије за спровођење интервенција превенције и сузбијања болничких инфекција 

(ПСБИ) (основна компонента СЗО 5). 

 

Да ли користите мултимодалне стратегије за имплементацију интервенција ПСБИ? 

 О Не  О Да  О Није познато 

Да ли ваше мултимодалне стратегије укључују било који или све следеће елементе: 

- Промена система:  

О Елемент није укључен у мултимодалне стратегије  

О Интервенције које обезбеђују неопходну инфраструктуру и сталну доступност потрошног 

материјала  

О Интервенције које обезбеђују неопходну инфраструктуру и сталну доступност потрошног 

материјала су уведене и баве се ергономијом и доступношћу (нпр. Правилно постављање централног 

венског катетера) 

- Едукација:  

О Елемент није укључен у мултимодалне стратегије  

О Писане информације и/или усмена инструкција и/или само е-учење 

О Додатне интерактивне сесије обуке (укључује симулацију и/или обуку поред постеље) 

             Праћење и повратне информације:  

О Елемент није укључен у мултимодалне стратегије  

О Праћење усклађености с процесом или показатељима исхода (нпр. провера (audit) хигијене 

руку или неге катетера)  

О Праћење усклађености и пружање правовремених повратних информација о резултатима 

провере здравственим радницима и кључним актерима 

- Комуникације и подсетници: 

О Елемент није укључен у мултимодалне стратегије  

О Подсетници, постери или други алати за заговарање/подизање свести за промовисање 

интервенције  

             О Додатне методе/иницијативе за побољшање тимске комуникације између јединица и 

дисциплина (нпр. успостављањем редовних конференција случаја и давањем повратних информација) 

            - Безбедносна клима и промена културе:  

О Елемент није укључен у мултимодалне стратегије  

О руководиоци/лидери показују видљиву подршку и поступају као заштитници и узори, 

промовишући прилагодљив приступ и јачање културе која подржава ПСБИ, безбедност пацијената и 

квалитет  

О Поред тога, тимови и појединци су оснажени тако да увиђају власништво над интервенцијом 

(нпр. кроз повратне информације учесника) 

Да ли се мултидисциплинарни тим користи за примену мултимодалних стратегија ПСБИ?  

О Не О Да О Није познато 

Да ли се редовно повезујете с колегама из области унапређења квалитета и безбедности пацијената како 

бисте развили и промовисали мултимодалне стратегије ПСБИ?  

О Не О Да О Није познато 

Да ли ове стратегије укључују „снопове” мера или контролне листе?  

О Не О Да О Није познато 

Коментари/опсервација: 

 


