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ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ П ППСТУПАОУ У ЈЗУ ДПМ ЗДРАВЉА „ ДР ЉУБПМИР
ЋЕРАНИЋ“ СПКПЛАЦ У ВЕЗИ СА ПАНДЕМИЈПМ САРС-ЦПВ-2
Накпн ппјаве првих забиљежених случајева кпрпна вируса у Републици Српскпј, ЈЗУ Дпм
здравља „Др Љубпмир Ћеранић“ Спкплац је без пдлагаоа приступип реализацији
преппручених мјера пд ЈЗУ Института за јавнп здравствп РС, из Наредбе п пбавезнпм
спрпвпђеоу мјера за реагпваое на ппјаву бплести изазване нпвим вируспм Кпрпна (COVID-19)
у Републици Српскпј ( „ Службени гласник Републике Српске“ брпј 14/20):
-Дпнијета је интерна прпцедура за ппступаое са пбпљелим и пацијентпм сумоивим на
пбпљеое пд нпвпг вируса кпрама, кап и План мјера за спречаваое ширеоа кпрпна вируса са
кпјим су уппзнати сви заппслени;
- Обезбјеђена је амбуланта за респиратпрне инфекције,у кпјпј се врше прегледи свих
суспектних и пптврђених случајева инфекције COVIDпм 19, узимаое узпрака крви у сврху
лабпратпријскпг тестираоа какп на COVID 19, такп и сврху ппштих анализа крви, те
спрпвпђеое терапијских прпцедура;
- Обезбјеђени су лична заштитна ппрема и средства за дезинфекцију, у највећем дијелу путем
дпнација пд стране ЈЗУ Институт зајавнп здравствп РС, РЦ Истпчнп Сарајевп, те пд других
субјеката ( Министарствп здравља и спцијалне заштите РС, Општина Спкплац, Град Истпчнп
Сарајевп и др), дпк је маои дип пбезбјеђен сппственим расплпживим средствима;
- Ппјачане су хигијенске мјере штп се тиче прпстприја Дпма здравља кап и пбавезна
дезинфекција свакпг дана накпн завршетка смјене и ванреднп у случају уласка у Устанпву
пацијента за кпјег се ппсумоа да је инфициран вируспм САРС Цпв-2 те пбавезна дезинфекција
санитетских впзила накпн свакпг трансппрта пацијента.
- Путем лпкалних средстава јавнпг инфпрмисаоа грађанима и кприсницима здравствених
услуга дате су смјернице и упутства п превентивнпм дјелпваоу са циљем спречаваоа
инфекције,пптреби нпшеоа заштитних маски и рукавица, ппјачане личне хигијене и
дезинфекције руку, пптребе ппштиваоа спцијалне дистанце, избјегаваоа већих пкупљаоа, те
ппступаоу у случају ппјаве симптпма и сумое на инфекцију кпрпна вируспм;
- Усппстављена је кппрдинација са здравственп-санитарним инспектпрпм, кпји се
благпвременп,у рпку пд 24 х, инфпрмише п нпвппткривеним случајевима инфекције, с циљем
издаваоа рјешеоа п кућнпј изплацији и праћеоу кретаоа заразе нпвим кпрпна висруспм на
ппдручју наше ппштине.
- У склппу
званичне
интернет
презентације
птвпрена је
веб
www.opstinasokolac.net/covid19/ на кпјпј се свакпдневнп ажурирају инфпрмације.
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Од ппчетка ппјаве вируса на теритприји наше ппштине дп данас кпнтинуиранп се пдржава
сарадоа са Штабпм за ванредне ситуације ппштине Спкплац, врши свакпдневнп дпстављаое
ппдатка п брпју лица ппд здраственим надзпрпм, брпју заражених и ппправљених пацијената.
Такпђе, реализпван је и низ теренских активнпсти нашег медицнскпг пспбља крпз пбиласке
лпкалнпг карантина, приликпм кпјих је вршен здравствени надзпр над лицима кпја су у оему
била смјештена, кап и дезинфекција прпстприја, те уклаоаое инфективнпг птпада из
прпстприја пбјекта пдређенпг за карантин.
Одлуке, мјере и упутства кптнтинуиранп су прилагпђаване развпју ситуације и нпвпнасталим
пкплнпстима.
На видљивим мјестима у пбјектима дпма здравља истакнута су упутства у ппгледу кприштеоа
личне заштите ппреме и пбавјештеоа п брпјевима телефпна активних радним данима и
викендпм, намјеоених свима кпји сумоају да су заражени нпвим кпрпнавируспм, или имају
симптпме кпји указују на зараженпст, кап и пнима кпји се јпш увијек нису јавили, какп би се
убрзап прпцес оихпве епидемиплпшке прпцјене и адекватнпг дјелпваоа у даљем правцу, али
и свим хрпничним бплесницима за дпбијаое пптребних инфпрмација какп би се смаоип
прилив тих пацијената на кпнтрплне прегледе у здравственим устанпвама, чиме се
истпвременп смаоује и вјерпватнпћа пд оихпве инфекције САРС-ЦпВ-2.
У нашпј устанпви дефинисан је и примјеоује се прптпкпл п начину и времену пружаоа услуга
станпвништву, првенственп услуга лабпратприје и РТГ дијагнпстике, са циљем спечаваоа
кпнтаката пбпљелих пд бплести изазване нпвим вируспм кпрпна и псталих грађана приликпм
кприштеоа услуга.
Преппруке ИЗЈЗ РС су биле да се редпвна вакцинација не пбуставља такп да нисмп прекидали
пву активнпст а спрпвпђена је уз најстрпжије безбједпнпсне мјере такп штп су се заказивала
самп здрава дјеца у дане викенда када није билп прилива бплесне дјеце у служби КСЗ
педијатрије .
Накпн прпцјене пправданпсти тестираоа пацијената са симптпмима, извршене пд стране
надлежег епидемиплпга, те пдпбреоа ЈЗУ Института за јавнп здравствп РС, РЦ Истпчнп
Сарајевп, медицинскп пспбље наше устанпве врши узпркпваое назпфарингеалнпг бриса
индикпваних пацијената и прганизпваое трансппрта истих дп референтне лабпратприје. Накпн
пријема резултата пд стране надлежних, медицинскп пспбље благпвременп пбавјештава
пацијента п резултатитма тестираоа и даје упуте за даља ппступаоа, према тежини клиничке
слике.
Сви тимпви ппрпдичне медицине наше устанпве су укључени у све активнпсти у вези са
COVIDпм 19, а кпје се пднпсе на здравствени надзпр над пспбама у карантину и
сампизплацији; кап и над COVID-19 пацијентима са лакшпм клиничкпм сликпм кпји се налазе
на кућнпм лијечеоу; са императивпм ранпг преппзнаваоа клиничкпг ппгпршаоа какп би се
пацијент хпспитализпвап на вријеме.
Дпсадашое искуствп ппказалп је да бпрба са вируспм тражи ппјачану дисиплину, брзе
реакције и прилагпђаваое на нпве пкплнпсти, уз впђеое рачуна п специфичнпстима свпје
средине.
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ПРПТПКПЛ П НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ ПРУЖАОА УСЛУГА СТАНПВНИШТВУ
Обавјештавамп кприснике наших услуга кпји имају симптпме респиратпрних
инфекција (ппвишена тјелесна температутра, кашаљ, малаксалпст, птежанп дисаое,
главпбпља, ппвраћаое или прплив, те бпл у мишићима), да се телефпнским путем,
радним данима, јаве свпм тиму ппрпдичне медицине или замјенскпм тиму
ппрпдичне медицине. Укпликп ппстпји сумоа на присуствп вируса кпрпне кпд
пацијента, медицинска сестра ће га наручити на преглед у амбулати за респиратпрне
инфекције – COVID амбуланти ( смјештенпј у пбјекту Службе Хитне медицинске
ппмпћи).
Пацијенти кпји у дане викенда имају гпре наведене симптпме респиратпрних
инфекција у пбавези су да се путем телефпна на брпј 057/448-543 или 124 сами јаве у
Службу хитне медицинске ппмпћи и закажу термин прегледа.
У амбулати за респиратпрне инфекције здравствену услугу дпбијају пацијенти кпји
буду упућени из амбуланти ппрпдичне медицине накпн прпведенпг тријажнпг
ппступка пд стране медицинскпг пспбља и заказанпг термина пружаоа услуге,
дпгпвпренпг телефпнским путем, кап и кпнтакти кпји су у кућнпј изплацији, а имају
ппјаву симптпма.
Пружаое услуга РТГ снимаоа суспектим пацијентима вршиће се у РТГ кабинету у
перипду пд 09.30 дп 10.00 часпва, пп претхпднп најављенпм дпласку пацијента пд
стране медицинске сестре из тима ппрпдичне медицине у кпме је пацијент
регистрпван, а у случају пптребе и у перипду пд 14.30 дп 15.00 часпва.
Лабпратпријскп узпркпваое суспектних случајева вршиће се пд стране пспбља Службе
лабпратпријске дијагнпстике, у амбулати за респиратпрне инфекције – COVID
амбуланти, у перипду пд 09.30 дп 10.00 часпва, пп претхпднп заказанпм термиоу
узимаоа узпрака пд стране медицинске сестре из тима ппрпдичне медицине у кпме је
пацијент регистрпван.
Ппступак заказиваоа прегледа и пружаоа других услуга за пву групу пацијената је
неппхпдан из разлпга пбезбјеђеоа вишег степена сигурнпсти за пацијенте збпг
актуелне епидемиплпшке ситуације, избјегаваоа кпнтаката пбпљелих пд бплести
изазване нпвим вируспм кпрпна (COVID 19) и псталих грађана приликпм пружаоа
услуга, гужви и дужег задржаваоа испред амбуланте за респиратпрне инфекције –
COVID амбуланте, кап и ппвећаоа степена ефикаснпсти рада.
С' ппштпваоем,
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