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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије
ОИОН = Одсек интензивне онколошке неге
ОЕП = Одељење епидемиологије и превенције
Нежељени догађај је било која нежељена повреда или компликација која доводи до
појаве инвалидитета,смртног исхода или продуженог боравка у болници,а настаје као
последица активности у процесу лечења пацијента и није повезана са основном
болешћу.
Остале дефиниције нежељених догађаја
1. Неочекивани и нежељени инцидент који је у директној вези са лечењем или
услугама које су пружене пацијенту.
2. Инцидент који се десио током процеса пружања здравствене заштите и који је
резултирао повредом пацијента или смртним исходом.
3. Нежељени исход за пацијенте,укључујући повреду или компликације.
Озбиљни нежељени догађај је догађај који има за последицу:
- смрт,
- непосредну животну угроженост,
- трајно или тешко оштећење, односно инвалидност,
- болничко лечење или продужетак постојећег болничког лечења,
- конгениталне аномалије, односно дефект откривен по рођењу и
- друго медицински значајно стање.

2. ПРЕДМЕТ
Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију у
превенцији, збрињавању и регистровању нежељених догађаја у ИОРС.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Процедура се примењује ИОРС.
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4. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
4.1. НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СКЛОПУ УНУТРАШЊЕ
ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА РАДА
Током боравка пацијената у ИОРС, здрасвтвени радници процењују ризик за
нежељене догађаје, предузимају превентивне мере, прате појаву, предузимају мере и
воде евиденцију о нежељеним догађајијама.
У склопу унутрашње провере квалитета рада, обавезно је праћење следећих догађаја:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

падови и повреде настали током боравка у Институту
појава декубиталних рана код лежећих пацијената (настале у Институту)
компликације настале услед давања анестезије
поновљене операције у истој регији
механичка јатрогена оштећења настала приликом хируршке интервенције
тромбоемболијске компликације
апсцес настао након интрамускуларног давања инјекције или интравенског давања
лека/ раствора
поломљена игла током давања инјекције
погрешно преписан лек
грешке у администрацији приликом узимања података од пацијента
појава интрахоспиталних инфекција у јединицама интензивне неге (Клиника за
онколошку хирургију, ОИОН)
појава инфекција оперативног места (Клиника за онколошку хирургију)
појава инфекција мокраћног система код пацијената са уринарним катетером

Евиденција
 Сви ови догађаји се евидентирају у декурзусима у историји болести пацијента.
 О наведеним догађајима у свим медицинским одељењима /самосталним
одсецима води се евиденција у виду:
₋ Књиге евиденције нежељених догађаја (за догађаје 1-10)
₋ Књиге евиденције болничких инфекција (за догађаје 11-13)
Књига евиденције нежељених догађаја треба да садржи следеће податке :
- Редни број нежељеног догађаја
- Презиме и име пацијента
- Број историје
- Упутну дијагнозу
- Датум и време нежељног догађаја
- Опис нежељеног догађаја
- Исход нежељеног догађаја
- Предузете активности на елиминацији узрока који су довели до нежељених
догађаја
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4.2. НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
Нежељене реакције на лекове и медицинска средства се пријављују Одељењу апотеке.
На одељењу се води Књига евиденције нежељених реакција на лекове.
Одељење апотеке нежељену реакцију пријављује АЛИМС на прописаним обрасцима.
4.3. ПРИЈАВА ТРАНФУЗИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Пријава трансфузионе реакције на прописаном обрасцу доставља се надлежној служби
за трансфузију крви.
4.4. ПРИЈАВА СУМЊЕ У КВАЛИТЕТ ЛЕКА И МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА
У случају сумње уу квалитет односно одструпање од стандарда квалитета лека или
медицинског средства, пријава се доставља Министартву здравља на прописаном
обрасцу.
4.5. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА
Медицинска сестра/техничар извештава лекара/дежурног лекара о нежељеном
догађају.
Лекар присутан у време дешавања нежељеног догађаја је дужан да попуни Образац о
нежељеном догађају.
Сваки здравствени радник је дужан да о нежељеном догађају обавести свог надређеног
који ће о томе сачинити извештај.
Код нежељене реакција на лек и медицинско средство, попуњени образац за
пријављивање нежељеног догађаја заједно са извештајем ( два примерка ) се
прослеђује Одељењу апотеке која исти прослеђује Агенцији за лекове и медицинска
средства Србије.
Код других врста нежељених догађаја врши се евиденција у Књизи евиденције
нежељених догађаја односно Књизи евиденције болничких инфекција.
Извештаји
На основу података из књига евиденције, главне медицинске сестре клиника/ служби/
одељења и руководиоци ових организационих јединица израђују извештаје о
нежељеним догађајима и то:
1. У склопу Извештаја о спроведеној унутрашњој провери квалитета стручног
рада који организационе јединице достављају Стручном савету тромесечно и годишње.

2.

Одељењу епидемиологије и превенције, годишњи извештај; ови подаци
достављају се Комисији за унапређење квалитета рада ИОРС и користе се за
израду Извештаја о показатељима квалитета здравствене заштите ИОРС за ГЗЈЗ и
Министарство здравља.
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Комисија за унапређење квалитета рада врши анализу нежељених догађаја како би се
одредиле активности за спречавање и понављање истих. О предвиђеним активностима
за спречавање понављања нежељених догађаја, Комисија за унапређење квалитета рада
по потреби обавештава одељење на коме се нежељени догађај десио у писменој форми.
Одељење је дужно да примени активности препоручене од стране Комисије за
унапређење квалитета рада и да о резултатима спроведених мера достави извештај.
Активности обухватају:
Превентивне радње
- Непрекидно побољшање-увести превентивне мере
- Одредити поступке за препознавање одређених проблема и имплементацију мера
којима ће се осигурати да се проблем не понавља
- Одредити кораке у одређивању превентивних мера
- Размотрити где се може догодити проблем
- Одредити евентуалне последице проблема
- Одредити посебне радње за спречавање да се грешка догоди
- Размотрити ефекат поступка превентивних радњи
Корективне радње
- Непрестано побољшање- увести корективне радње
- Намера захтева да организација успостави поступке за одређивање корена узрока и
имплементацију мера како би осигурали да се проблем не понавља
- Одредити кораке у одређивању корективних радњи
- Уочити проблем
- Прикупити информације податке о проблему
- Анализирати податке
- Одредити корен проблема
- Применити корективне радње
4.6. ОСТАЛИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈИ
Писаним путем директору ИОРС се доставља обавештење о нежељеним догађајима по
процени лекара, као што су: ексцесне ситуације типа насилничког понашања родбине
или пацијента и повреде радника.
Обавештења о повреди на раду шаљу се и главном инжењеру заштите.
У случају акцидента који подразумева изложеност запосленог инфективном или
потенцијално инфективном материјалу путем повреда оштрим предметима или
распрскавањем биолошког материјала на оштећену или неоштећену кожу или
слузокожу, запослени се јавља ОЕП-у.
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5. ДОКУМЕНТИ
1. Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др.
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014)
2. Регулисано Члановима 23, 24, 80, 197, 198 овог закона.
3. Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите ("Сл. гласник
РС", бр. 49/2010 од 21.7.2010. године)
4. Правилник о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених
реакција на лекове ("Сл. гласник РС", бр. 64/2011)

Прилог 1- Обрасци:
1) Образац за пријављивање нежељеног догађаја у ИОРС
2) Образац за пријављивање нежељених реакција на лек
3) Образац за пријављивање нежељене реакције на медицинско средство
4) Пријава трансфузионе реакције
5) Пријава сумње у квалитет односно одступања од стандарда квалитета лека
односно медицинског средства
Прилог 2-Упутство за евиденцију нежељених догађаја на одељењима
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Војводе Степе 458, 11221 Београд
Тел: 011 39 51 145 Факс: 011 39 51 130
И-мејл: ncf@alims.gov.rs
www.alims.gov.rs

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Број:
Датум:

НЦФ бр:

CЗО бр:

Регионални центар за фармаковигиланцу

Образац за пријављивање НЕЖЕЉЕНИХ РЕАКЦИЈА НА ЛЕК (НРЛ) за здравственог радника
Уколико сумњате да је нежељена реакција у вези са применом једног или више лекова/вакцина, молимо Вас да попуните овај образац и пошаљите га
поштом, факсом или и-мејлом. Немојте одустати ако Вам неки подаци недостају. Довољна је само сумња на нежељену реакцију. Нека Вам не буде
тешко да попуните образац, јер подаци могу бити значајни за безбедну примену лекова

1. ПОДАЦИ О ПАЦИЈЕНТУ И НЕЖЕЉЕНИМ РЕАКЦИЈАМА НА ЛЕК (НРЛ)
Иницијали*

Датум рођења

Старост*

Тежина

Пол*
M
Ž

ПОЧЕТАК НРЛ*
дан

месец

година

ЗАВРШЕТАК НРЛ
дан

месец

година

ОПИС РЕАКЦИЈА* (знаци или симптоми, укључујући релевантне податке лабораторијских тестова):

Да ли сматрате испољене
реакције озбиљним?
ДА
НЕ

Означити поља
уколико је НРЛ
узроковала:
смрт
животну угроженост
укључење или
продужење болничког
лечења
трајно или тешко
оштећење/инвалидност

ДИЈАГНОЗА / СИНДРОМ ИСПОЉЕНИХ РЕАКЦИЈА:

конгениталне
аномалије

ПРИМЕЊЕНА ТЕРАПИЈА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕАКЦИЈА:
Уколико немате довољно простора, молимо Вас да приложите додатне стране овом обрасцу.

медицински значајно
стање (навести):

ИСХОД
НРЛ:

опоравак без
последица

опоравак са
последицама

опоравак у
току

нема
опоравка

смрт

непознато

2. ПОДАЦИ О ЛЕКОВИМА ЗА КОЈЕ СУМЊАТЕ ДА СУ ДОВЕЛИ ДО НРЛ
ЛЕКОВИ ПОД СУМЊОМ*
(заштићено име, INN, облик, јачина, произвођач, бр. серије)

Начин
примене

Режим
дозирања

НЕЖЕЉЕНА РЕАКЦИЈА ЈЕ ПРЕСТАЛА НАКОН ОБУСТАВЕ ПРИМЕНЕ ЛЕКА:
ДА

НЕ

НЕПОЗНАТО

ПОЧЕТАК
ПРИМЕНЕ

ИНДИКАЦИЈА

КРАЈ ПРИМЕНЕ

НЕЖЕЉЕНА РЕАКЦИЈА СЕ ПОНОВО ЈАВИЛА ПОСЛЕ ПОНОВНЕ
ПРИМЕНЕ ЛЕКА:
ДА
НЕ
НЕПОЗНАТО

3. ПОДАЦИ О ИСТОВРЕМЕНО ПРИМЕЊИВАНИМ ЛЕКОВИМА
ОСТАЛИ ПРИМЕЊИВАНИ ЛЕКОВИ
(заштићено име, INN, облик, јачина, произвођач, бр. серије)

Начин
примене

Режим
дозирања

ПОЧЕТАК
ПРИМЕНЕ

ИНДИКАЦИЈА

КРАЈ ПРИМЕНЕ

4. ВАЖНИ АНАМНЕСТИЧКИ ПОДАЦИ
(алергије, друге болести, трудноћа са датумом последње менструације, алкохол, пушење и сл.)

5. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЧУ ОВОГ СЛУЧАЈА НРЛ
Име и презиме*, специјалност:

Извештач је:

Установа*:

Лекар
Фармацеут
Стоматолог
Остали (навести):

Адреса:
Телефон:

И-мејл:

Потпис:

Датум:

Врста пријаве:
прво пријављивљње случаја
додатне информације о већ пријављеном
случају
Пријава се односи на неинтервенцијско клиничко
испитивање:
Не

Обавезно навести податке

*

Хвала што сте пријавили нежељену реакцију на лек.

Да, навести које:
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ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НЕЖЕЉЕНE РЕАКЦИЈЕ НА МЕДИЦИНСКО
СРЕДСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ
Извештач:
Контакт-телефон:

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Специјалност:

Адреса:

Потпис:

Војводе Степе 458,
11152 Београд, Република Србија

Датум:

Телефони:
011 3951158
Тел./Факс.
0113951147

I. ПОДАЦИ О ПАЦИЈЕНТУ И НЕЖЕЉЕНОЈ РЕАКЦИЈИ
1.Иницијали 1a.
(шифра)
Држава

2. Датум рођења
Дан

Месец

2.1. Телесна 3. Пол
маса у кг
Година

4- 6. Време када се
десила нежељена реакција
Дан
Месец
Година

М
Ж
7 - 13. ОПИС НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ (укључујући релевантна испитивања и лабораторијске налазе):

8-12. Исход нежељене
реакције
Смрт
Укључена или продужена
хоспитализација
Трајно оштећење или
инвалидност
Животна угроженост
Конгенитална аномалија
Опоравак
Непознат

II. ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ СРЕДСТВУ
14. МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО ЗА КОЈЕ СЕ СУМЊА ДА ЈЕ УЗРОКОВАЛО НЕЖЕЉЕНУ РЕАКЦИЈУ
(заштићени назив, модел, каталошки број...):
15.СЕРИЈСКИ БРОЈ:

16. БРОЈ ЛОТА:

20. ДА ЛИ ЈЕ МЕДИЦИНСКО
СРЕДСТВО УПИСАНО У
РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ
СРЕДСТАВА

19. РОК ТРАЈАЊА:

21. ДА ЛИ СУ СЕ НЕЖЕЉЕНЕ
РЕАКЦИЈЕ ПОЈАВИЛЕ
ПОСЛЕ ПОНОВНЕ ПРИМЕНЕ
МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА

ДА
17. ГЕНЕРИЧКИ НАЗИВ МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА:

18. ДАТУМ ПРОИЗВОДЊЕ:

ДА

НЕ

НЕ

непознато

непознато

III. ПОДАЦИ О ИСТОВРЕМЕНО КОРИШЋЕНИМ МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА
22. МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈА СУ ИСТОВРЕМЕНО КОРИШЋЕНА УЗ МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО ЗА КОЈЕ СЕ СУМЊА ДА ЈЕ УЗРОКОВАЛО
НЕЖЕЉЕНУ РЕАКЦИЈУ:
23. ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ:

IV. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
24a. НАЗИВ И АДРЕСА ПРОИЗВОЂАЧА МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА:

(КОД КЛИНИЧКE СТУДИЈЕ
НАВЕСТИ БРОЈ ПРОТОКОЛА,
БРОЈ ОДОБРЕЊА И НАЗИВ):

24b. НАЗИВ И АДРЕСА НОСИОЦА УПИСА МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ
СРЕДСТАВА:
24c. ДАТУМ КАДА ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ / НОСИЛАЦ УПИСА У
РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА / СПОНЗОР ДОБИО ОВУ
ПРИЈАВУ:

ДАТУМ ДОСТАВЉАЊА ОВЕ ПРИЈАВЕ АГЕНЦИЈИ:

24d. ИЗВОР ПОДАТАКА:
КЛИНИЧКА
СТУДИЈА
ЗДРАВСТВЕНИ
СТРУЧЊАК
25a. ВРСТА ПРИЈАВЕ
ПРВА

ЛИТЕРАТУРА
ОСТАЛО

НАРЕДНА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ БИТИ ПРИЛОЖЕНЕ НА СЛЕДЕЋOJ СТРАНИ СА ОЗНАКОМ ПОЉА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ!

Немојте одустати, ако вам неки подаци недостају - довољна је само сумња на нежељену реакцију.
Нека вам не буде тешко да попуните образац - подаци могу бити значајни за безбедну примену медицинског
средства.
Пошаљите попуњен образац на горе наведену адресу - нису неопходни сви подаци.
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PRIJAVA SUMNJE U KVALITET, ODNOSNO ODSTUPANJA OD STANDARDA KVALITETA LEKA,
ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA
HITNO
Broj prijave:
Ministarstvo zdravlja
ul. Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Tel:

Klasa odstupanje od standarda kvaliteta (zaokružiti):
I
II
II
lažni lek

Tip proizvoda (zaokružiti):
lek
medicinsko sredstvo

Naziv proizvoda:

Farmaceutski oblik:

Jačina:

Vrsta i veličina pakovanja:

Broj serije:

Rok upotrebe:

Nosilac dozvole za lek, odnosno nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar:
Proizvođač:
Opis uočenog odstupanja od standarda kvaliteta:
Datum i vreme uočenog odstupanja od standarda kvaliteta:
Ime, prezime i broj telefona lica koje je uočilo odstupanje od standarda kvaliteta, kao i naziv i adresa pravnog lica u kome je
zaposleno to lice:
Broj raspoloživih uzoraka:

Zdravstvena ustanova u kojoj je primenjen lek:

Mere preduzete u odnosu na pacijenta:
Ime, prezime i broj telefona lica koje prijavljuje odstupanje od standarda kvaliteta:
Potpis lica koje je primilo prijavu:

Datum prijema prijave:

Vreme prijema prijave:
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УПУТСТВО ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА НА ОДЕЉЕЊИМА
1. Књига евиденције нежељених догађаја
Води се у свим одељењима/самосталним одсецима,
ОДЕЉЕЊУ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ СЕ ДОСТАВЉА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

1. Име и презиме пацијента;
2. Упутну дијагнозу;
3. Врсту нежељеног догађаја
14) падови и повреде настали током боравка у Институту
15) појава декубиталних рана код лежећих пацијената (настале у Институту)
16) компликације настале услед давања анестезије
17) поновљене операције у истој регији
18) механичка јатрогена оштећења настала приликом хируршке интервенције
19) тромбоемболијске компликације
20) остале нежељене догађаје као што су:
 апсцес настао након интрамускуларног давања инјекције или
интравенског давања лека/ раствора,
 поломљена игла током давања инјекције,
 грешке у администрацији приликом узимања података од пацијента,
 погрешно преписан лек
4. Датум и време када се нежељени догађај десио;
5. Опис (околности у којима је нежељени догађај наступио, као и околности које су
му претходиле);
6. Исход нежељеног догађаја
7. Предузете активности на елиминацији узрока који су довели до нежељених догађаја

2. Књига евиденције болничких инфекција у служби хирургије



Број пацијената са било којом болничком инфекцијом у интензивној нези
Број пацијената са инфекцијом оперативног места (према класи контаминације!)
ОДЕЉЕЊУ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ СЕ ДОСТАВЉА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

3. Књига евиденције болничких инфекција у ОИОН


Број пацијената са болничком инфекцијом (било којом) у ОИОН
ОДЕЉЕЊУ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ СЕ ДОСТАВЉА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

4. Књига евиденције нежељених рекција на лекове
за сваку нежељену реакцију пријава се доставља АПОТЕЦИ

ИНСТИТУТ ЗА
ОНКОЛОГИЈУ И
РАДИОЛОГИЈУ
СРБИЈЕ

Назив процедуре:

Ознака:

Процедура o нежељеним догађајима

П.РУК.09

Датум:

Страна: 14 од 20

Верзија: 01

21.09.2015.

Извештај 1: Извештај одељења о нежељеним догађајима
(достављају сва одељења!)

НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈИ
Одељење:
Година:
1. падови и повреде током боравка у Институту
2. појава декубиталних рана код лежећих пацијената
3. тромбоемболијске компликације
4. компликације настале услед давања анестезије
5. поновљене операције у истој регији
6. механичка јатрогена оштећења настала приликом хируршке
интервенције
7. нежељена рекција на лекове
8. појаву алергијске или друге посттрансфузијске реакције при
давању крви или деривата крви,
9. инфекцијa оперативног места
10. друге болничке инфекције
11. заразне болести које подлежу пријави (ХИВ, ХЦВ, ХБВ, варичела /
херпес зостер, цревне инфекције, ехинококус, респираторне инфекције
(грип и др.), шуга и др.

БРОЈ
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 1

Колона 1: Број падова и повреда пацијената. Уписати укупан број падова и повреда
пацијената који су настали током хоспитализације пацијента у наведеној години.
Податак се добија збрајањем броја свих регистрованих падова и повреда из Протокола
за регистровање нежељених догађаја.
Напомена: Као падови и повреде рачунају се падови приликом којих је дошло до
повређивања пацијента.
Колона 2: Број лежећих пацијената са декубиталним ранама. Уписати укупан број
лежећих пацијената са дијагностикованим декубиталним ранама. Податак се добија
збрајањем броја свих регистрованих лежећих пацијената са декубиталним ранама из
Протокола за регистровање нежељених догађаја.
Напомена: Из извештаја се искључују пацијенти којима су на пријему у
здравствену установу дијагностиковане декубиталне ране.
Колона 3: Број тромбоемболијских компликација. Уписати укупан број
тромбоемболијских компликација за установу у целини. Податак се добија збрајањем
броја свих регистрованих тромбоемболијских компликација из Протокола за
регистровање нежељених догађаја. Напомена: Под тромбоемболијским
компликацијама се сматрају све тромбоемболијске компликације настале у току
хоспитализације пацијента – болничке епизоде.
Колона 4: Број компликација услед давања анестезије. Уписати укупан број
компликација насталих услед давања анестезије у наведеној години. Податак се добија
збрајањем броја свих регистрованих компликација насталих услед давања анестезије из
Протокола за регистровање нежељених догађаја.
Колона 5: Број поновљених операција у истој регији. Уписати укупан број
поновљених операција у истој регији у наведеној години. Податак се добија збрајањем
броја свих регистрованих поновљених операција у истој регији из Протокола за
регистровање нежељених догађаја.
Напомена: Под поновљеном операцијом у истој регији се сматра операција u1082 која
је урађена пацијенту, по истој дијагнози у истој регији, у року од 30 дана од обављене
операције.
Колона 6: Број механичких јатрогених оштећења услед хируршке интервенције.
Уписати укупан број механичких јатрогених оштећења насталих услед хируршке
интервенције у наведеној години. Податак се добија збрајањем броја свих
регистрованих механичких јатрогених оштећења насталих услед хируршке
интервенције из Протокола за регистровање нежељених догађаја.
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Напомена: Под хируршком интервенцијом се подразумевају операције рађене у
општој, спиналној и епидуралној анестезији, као и мале хируршке интервенције.

Извештај 2: Извештај Клинике за хирургију о инфекцијама оп. места

Класа контаминације
Ред. бр.
оперативног места

0

1

1

I

2

II

3

III

4

IV

5

Нераздвојене класе
Укупно

Број оперисаних
пацијената одређене
класе контаминације
оперативног места

Број пацијената са
инфекцијом
оперативног места
одређене класе
контаминације

2

3
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Извештај 3: Извештај о болничким инфекцијама у интензивној нези (Клиника за
хирургију, ОИОН)

Месец

Број
хоспитализованих
пацијената на
јединици интезивне
неге

Број свих
болничких
инфекција на
јединици
интезивне неге

0

1

2

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 2 И 3
Дефиниције класе контаминације оперативног места и болничке инфекције
оперативног места дате су у Приручнику „Дефиниције болничких инфекција,
Институт за заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић – Батут“, 1998.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА
ПРЕМА СТЕПЕНУ МИКРОБНЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ:
I. Чиста оперативна места (ране): места операције без инфламација и продора у
респираторни, гастроинтестинални и уринарни систем. Ради се о примарно затвореним
ранама.
II. Чисто-контаминирана оперативна места (ране): оперативна менста код којих се
продире у респираторни, дигестивни, генитални или уринарни систем под контролом и
без веће (неуобичајне) контаминације.
III. Контаминирана оперативна места (ране): укључују отворене, свеже акциденталне
ране или операције са великим нарушаванјем асептичне технике или масивним
изливањем садржаја из гастроинтестиналног система или продор у генитоуринарни
или билијарни систем уз присуство инфицираних урина или жучи.
IV. Прљава и инфицирана оперативна места (ране): укључују старе трауматичне ране
са девитализованим ткивом, страним телима или фекалним контаминацијом или
периферном висцером (утробом) или присутном гнојном колекцијом.
БОЛНИЧКА ИНФЕКЦИЈА
Болничка инфекција је инфекција настала у пацијената и особља у болници или некој
другој здравственој установи. Испољава као локално или системско обољење (стање)
које је резултат непожељне реакције организма на присуство инфективног агенса
(једног или више) или њихових токсина, а које није било присутно, нити је пацијент
био у инкубацији, приликом пријема у болницу или неку другу здравствену установу.
Инфекција се сматра болничком:
· ако је настала у болници и постала евидентна 48 часова (типични инкубациони
период за већину бактеријских инфекција) после пријема пацијената у болницу, или
касније.
· ако се утврди да је повезана са хируршком интервенцијом, а испољи се у току 30 дана
после хируршке интервенције у случају да имплантат није уграђен, или у току једне
године, ако је уграђен.
· ако се испољила после отпуста пацијената из болнице, а епидемиолошки подаци
показују да је настала у болници.
· ако је настала у новорођенчета као резултат пролаза кроз порођајни канал мајке
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Инфекције и стања која се не сматрају болничком инфекцијом
· Компликација раније настале инфекције или продужене инфекције присутне при
пријему, осим ако промена узрочника или знакова и симптома не указује јасно на
настанак нове инфекције.
· Колонизација, тј. присуство микроорганизама (на кожи, слузницама, у отвореним
ранама или екскретима и секретима) који не проузрокују клиничке знаке и симптоме.
· Инфламација, стање које настаје као одговор ткива на повреду или стимулацију
незаразним (неинфективним) агенсима као што су хемикалије.

ДЕФИНИЦИЈЕ ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА
И.1. ПОВРШИНСКА ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА (инцизије, реза)
мора да испуњава следећи критеријум:
Критеријум 1: Инфекција се испољава у току 30 дана од операције и захвата само
кожу и поткожно ткиво инцизије (реза) и пацијент има најмање један од следећих
налаза:
а)
б)
ц)

д)

цурење гноја из површинске инцизије;
микроорганизме изоловане из културе секрета или ткива површинске инцизије
(узорци узети под асептичним условима);
најмање један од следећих знакова или симптома инфекције: бол или
осетљивост на додир, локализован оток, црвенило, или осећај топлоте и
намерно отворену рану од стране хирурга, осим уколико је култура инцизије
негативна;
дијагнозу инфекције постављену од стране хирурга или ординирајућег лекара.

Напомене:
- Минималну инфламацију и гнојење на месту шава не треба регистровати као
површинску инфекцију оперативног места.
- Инфекцију насталу због убода иглом, циркумзиције, епизиотомије и опекотине не
класификовати као инфекцију оперативног места, већ као инфекцију коже и меких
ткива, односно полног система.
- Уколико инфекција поред површинских (кожа и поткожно ткиво) захвати и дубља
ткива инцизије (фасције и мишиће), класификовати је само као дубоку инфекцију
оперативног места.
И.2. ДУБОКА ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА (инцизије, реза) мора да
испуњава следећи критеријум:
Критеријум 1: Инфекција настаје у току 30 дана од операције ако није уграђен
имплантат (страно тело које се за време операције уграђује и остаје стално у организму
пацијента нпр. вештачки срчани залисци, хетерологни васкуларни графт, механичко
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срце, или зглобне протезе) или у току годину дана ако је имплантат уграђен и повезана
је са операцијом и захвата дубока поткожна ткива инцизије, као што су фасције и
мишићне ложе и пацијент има најмање један од следећих налаза:
а)
б)

цурење гноја из дубоких ткива инцизије;
спонтано насталу дехисценцију ране или му је рану отворио хирург зато што је
имао најмање један од следећих симптома или знакова: повишену телесну
температуру (38°Ц), локализован бол или осетљивост на палпацију, осим ако је
култура инцизије негативна;
ц) апсцес или други доказ инфекције утврђен директним увидом хирурга у току
поновне операције или хистопатолошким или радиолошким испитивањем;
д) дијагнозу дубоке инфекције оперативног места постављену од стране хирурга
или ординирајућег лекара.
Напомена:
- Инфекцију која захвата и површинска и дубока ткива оперативног места треба
класификовати као дубоку инфекцију оперативног места.

И.3. ИНФЕКЦИЈА ОРГАНА/ПРОСТОРА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА
Инфекција органа/простора оперативног места укључује било који део тела, изузев
реза коже, фасција, или мишићних ложа, који су отварани или је са њима
манипулисано у току операције. Мора да испуњава следећи критеријум:
Критеријум 1: Инфекција настаје у току 30 дана од операције ако није уграђен
имплантат (страно тело које се за време операције уграђује и остаје стално у организму
пацијета нпр. вештачки срчани залисци, хетерологни васкуларни графт, механичко
срце, или зглобне протезе), или до годину дана ако је имплантат уграђен и инфекција је
повезана са операцијом а пацијент има најмање један од следећих налаза:
а) цурење гноја из дрена постављеног у орган/простор оперативног места;
б) микроорганизме изоловане из културе секрета или ткива оперативног места
(узорци су узети под асептичним условима);
ц) апсцес или други доказ инфекције органа/простора оперативног места утврђен
директним увидом хирурга у току поновне операције или хистопатолошким или
радиолошким испитивањем;
д) дијагнозу инфекције органа/простора постављену од стране хирурга или
ординирајућег лекара.
Ближу класификацију инфекције органа/простора оперативног места одређује њена
специфична локализација.

