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Игнац Семелвајс (Ignaz Semmelweis):

пионир антисептичних метода (1847. увео 

је прање руку у воденом раствору хлора 

пре прегледа породиља и смањио 

смртност од породиљске сепсе у 

преантибиотској ери).

Болничке инфекције јављају се са почетком лечења оболелих у првим болницама

Џозеф Листер (Joseph Lister) (1827-1912) на основу Пастерових 
открића закључује да је инфекција хируршких рана последица 
уласка микроорганизама у рану и њиховог даљег размножавања. 
Уводи хемијску стерилизацију хируршких инструмената и 
чишћење рана карболном киселином (фенолом).

Флоренс Најтингејл (Florence Nightingale) 1859. пише о значајно већој стопи 
смртности код болничких у односу на нехоспитализоване болеснике; 
израђује план за поправку санитарних услова у војним болницама: употреба 
чисте постељине, размак између кревета, адекватно превијање рана, 
обилажење болесника током ноћи... (стопа смртности значајно пада).

Џејмс Симпсон (James Simpson) 1869. 

објављује да је смртност међу пацијентима 

подвргнутим ампутацији у великим 

болницама значајно већа у односу на оне 

код којих је ампутација одрађена у малим 

здравственим установама или код куће.

Луј Пастер (Louis Pasteur) 1864. објављује своје 
истраживање о клицама (микроорганизмима) као 
узрочницима инфекције. Такође уводи метод 
пастеризације (убијање клица топлотом).



Болничке инфекције данас

У болницама широм Европе ~ 5 милиона 
пацијената годишње развије болничку 
инфекцију (БИ), ~ 135.000 пацијената 
заврши летално, што за последицу има 25 
милиона болничких дана више и 13-24 
билиона евра потрошених за санирање БИ.

БИ, осим болесника, могу 

добити и запослени 

(медицинске сестре, техничари, 

лекари, спремачи, сервирке, 

радници у служби одржавања и 

служби за збрињавање 

инфективног отпада, 

лабораторијски радници...), 

посетиоци, студенти...чиме се 

инфекција преноси из болничке 

у ванболничку средину.

Узрочници БИ: бактерије, 

вируси, гљиве, протозое, 

приони. Посебан проблем 

представља повећана 

резистенција инфективних 

агенаса на лекове (појава 

панрезистентних сојева 

отпорних на све тренутно 

доступне лекове), као и на 

уобичајене концентрације 

дезинфекционих средстава!



Главни резервоар БИ су болесници и болничко особље, али резервоар и извор БИ може бити и нежива средина: 
све површине у болесничкој соби, у купатилима, дијагностичким центрима, хируршким салама, интензивним 
јединицама; системи за централну вентилацију, вода, храна...Путеви преноса БИ: директан (руке особља, 
Флигеове капи...); индиректан [контаминирани предмети (термометри, стетоскопи), медицинска опрема и 
инструменти (уринарни и васкуларни катетери, респиратори, апарати за хемодијализу), крв и крвни деривати, 
инфузиони раствори, препарати за парентералну исхрану, ваздух, храна, вода...].



Најчешће болничке инфекције

1. Инфекције уринарног тракта ( фактор ризика – пласиран уринарни катетер)

2. Упале плућа (фактор ризика – интубација и механичка вентилација)

3. Инфекције хируршких рана

4. Бактеријемије ( фактор ризика – пласиран и.в. катетер, артеријска линија, 

катетер за парентералну исхрану, катетер за перитонеалну дијализу)

5. Остале инфекције (гастроентеритис, менингитис...)

6. Инфекције посредоване медицинским имплантатима

❖ Највећа учесталост БИ је на одељењима неонатологије (посебно код 
недоношчади), интензивне неге и хемодијализе, хируршким, уролошким и 
психијатријским одељењима. 



Место струковног санитарно-еколошког инжењера у превенцији, праћењу и сузбијању БИ

“ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ, РАНОМ ОТКРИВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА” 

(“Сл. гласник РС", бр. 1/2020)

Чланови Комисије за заштиту од БИ

❖ У здравственим установама које обављају 

здравствену делатност на примарном нивоу 

здравствене заштите и у социјалној установи 

у којој се обавља и здравствена делатност, 

комисију чине:

1. Руководиоци организационих јединица 

установе или запослени које предложе 

руководиоци организационих јединица

2. Доктор медицине специјалиста 

епидемиологије

3. Запослени који је одговоран за управљање 

медицинским отпадом

4. Главна сестра установе

5. Здравствени радник задужен за 

превенцију и сузбијање болничких 

инфекција који има средње образовање 

у трајању од четири године или 

здравствени радник са вишим, односно

високим образовањем на студијама 

првог степена (основне струковне, 

основне академске или специјалистичке 

струковне студије).

❖ У здравственим установама које обављају 

здравствену делатност на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите комисију чине:

1. Руководиоци организационих јединица из области 

хирургије, анестезиологије и интерне медицине

2. Доктор медицине специјалиста епидемиологије

3. Доктор медицине специјалиста микробиологије

4. Доктор медицине специјалиста за инфективне 

болести

5. Доктор медицине специјалиста хигијене

6. Доктор медицине специјалиста клинички 

фармаколог

7. Главна сестра здравствене установе

8. Здравствени радник задужен за превенцију и 

сузбијање болничких инфекција који има средње 

образовање у трајању од четири године или 

здравствени радник са вишим, односно високим 

образовањем на студијама првог степена

(основне струковне, основне академске или 

специјалистичке струковне студије).

9. Запослени који је одговоран за управљање 

медицинским отпадом



Превенција и контрола болничких инфекција

❖ Циљ превенције је заштитити пацијента, запослене, посетиоце и све особе које долазе у болницу.

❖ Стратегија превенције:

1. Уклањање резервоара и извора инфекције из болнице: дијагностика и лечење 

инфицираних пацијената; стерилизација и/или дезинфекција контаминираних предмета, 

материјала и површина; микробиолошка анализа хране и воде; санитарни прегледи 

запослених у болници (обескличавање клицоноша, спречавање контакта са болесником, 

премештање на друга радна места); имунизација особља; редовни систематски прегледи, 

ограничење рада особама са болестима високе контагиозности; забрана посете и 

доношења хране болесницима.

2. Прекидање ланца инфекције од извора до пацијента: адекватно прање руку особља и 

пацијената; употреба личне заштитне опреме; изолација пацијента оболелог од 

инфективне болести; болесничке собе, операционе сале и лабораторије са адекватним 

системом вентилације; УВ лампе, одржавање хигијене у болничкој средини, посебан 

опрез приликом рада са инвазивним инструментима.

3. Повећање отпорности пацијента према инфекцији: повећање специфичног имунитета 

активном или пасивном имунизацијом, правилна употреба антибиотика у профилактичке 

сврхе, повећање општег имунитета контролом основне болести.



Узорковање материјала за скрининг пацијената, особља и површина и 

адекватан транспорт до микробиолошке лабораторије



Улога микробиолошке лабораторије у превенцији и контроли БИ

• Изолација, идентификација и испитивање осетљивости узрочника БИ на антибиотике

• Анализа учесталости и повезаности узрочника БИ

• Праћење промена у резистенцији инфективних агенаса, узрочника БИ

• Скрининг особља и пацијената и откривање клицоноштва

• Праћење хигијенско-епидемиолошке ситуације (брисеви са разних површина, узорци ваздуха, 

контрола хране, воде...)

• Контрола процеса стерилизације и стерилнoсти предмета и опреме

• Испитивање ефикасности дезинфицијенаса

• Контрола хигијене руку

• Едукација здравственог особља



Методе и контрола стерилизације и дезинфекције



Безбедно управљање медицинским отпадом



Мере заштите запослених у здравственим установама


