
ОПШТА БОЛНИЦА БОР 

Датум: 25.03.2020 

Број: 2062 

 

 

На основу члана 23. Статута Опште болнице Бор директор доноси следећу: 

 

 

НАРЕДБУ  
О ПОСТУПЦИМА СЛУЖБИ И ОДЕЉЕЊА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ БОР У ВРЕМЕ 

АКТУЕЛНОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

 

Са пацијентом  који је прегледан од стране лекара Дома здравља Бор и код кога постоји 

сумња да је заражен  Корона вирусом, а који се усмерава на даљу дијагностику у Општу 

болницу Бор, поступци су следећи: 

1. Дом здравља је обавезан да прво обавести Пријемно тријажни блок ОБ Бор (069 

8864363) да се такав пацијент шаље у болницу у пратњи њиховог медицинског 

особља. Пријемно тријажни блок обавештава грудно одељење да медицинско особље 

буде спремно у просторији за прихват пацијента. Обавештава се и Служба за рентген 

дијагностику да  испразне службу од пацијената који су се ту затекли и да затворе 

врата према одељењима. Обавештава се и лабораторија да стиже суспектан пацијент.  

2. По доласку у болницу, пацијенту се одмах даје маска на улазу у просторију за 

преглед. Лекар и сестра који врше преглед морају имати одговарајућу опрему: маске, 

рукавице, мантил за једнократну употребу или хируршки мантил, заштитне наочаре, 

капу  и каљаче. 

3. Сестра са грудног одељења узима крв за неопходне лабораторијске анализе и носи у 

лабораторију. 

4. За  рендгенски снимак плућа пацијент  се у пратњи медицинске сестре спроводи до 

рентген службе степеницама поред биохемијске лабораторије. 

5. Рендген техничар  у заштитној опреми врши снимање. 

6. Пацијент се истим путем враћа у просторију за преглед. Врши се комплетна 

дезинфекција хлорним препаратима свих површина (кваке, рукохвати, степенице, 

подови, зидови…) 

7. Дезинфекцију хлорним препаратима врше одређене особе из Центра за третман 

инфективног отпада од 07.00 до 14:00  Број телефона за позив: 

 Центар за третман инфективног отпада: 252 

            После 14:00 звати Драгану Јоксимовић 060 8864100 која ће организовати   

            Дезинфекцију. 

По завршеној дезинфекцији  отварају се врата  Рентгена према одељењима за пријем 

пацијената са одељења 

8. Док је пацијент на овим прегледима пнеумофтизиолог обавештава епидемиолога из 

Дома здравља телефоном, као и надлежног епидемиолога из Завода за јавно здравље 

„Тимок“ Зајечар. Чекају се даље инструкције. За тестирање пацијента на Корона 

вирус долази надлежна екипа Завода „Тимок“ из Зајечара и узима брис. 



Узорци се колима Опште болнице Бор шаљу у Институт за вирусологију, вакцине и 

серуме Торлак или одговарајућу лабораторију  Клиничког центра. 

Резултат теста се телефонски саопштава за  минимум 9 часова. 

           Телефони надлежних епидемиоилога: 

 др мед. Светлана Живковић, епидемиолог  0628036578 ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар 

 Биљана Ћурчија виши санитарни техничар 0642243565 ЗЗЈЗ „Тимок“ 

Зајечар 

 Јаворка Станкулић епидемиолог 061 300 2871 Дом здравља Бор 

9. Док се чекају резултати, пацијент се смешта на Грудно одељење на други спрат. 

Уколико је могуће сваки пацијент се смешта у посебну собу. Сервирке сервирају 

храну на посебним послужавницима са посебним прибором и то  предају сестри на 

спрату. Након оброка сав прибор се пере  и дезинфикује хлорним препаратом (по 

упутству).  

10. По добијању извештаја из Торлака, обавештава се епидемиолог. Уколико пацијент 

није позитиван и није за хоспитализацију, шаље се кући. Уколико није позитиван а 

захтева хоспитализацију, усмерава се на Интерно одељење. Уколико је позитиван на 

Корона вирус шаље се колима ОБ Бор или у центре за изолацију уколико су са 

блажим симптомима или Инфективну клинику  Ниш за теже пацијенте: 

                  Контакт телефони: 

 Инфективна клиника Ниш - информације 066 805 14 99 

 Инфективна клиника Ниш - директор 018 423 22 21 

 Инфективна клиника Ниш - главна сестра 018 805 1499 

11. Употребљена опрема за једнократну употребу се пакује у жуте кесе и шаље у Центар 

за третман инфективног отпада а униформе које су коришћене у раду са тим 

пацијентима се пакују  и носе у вешерај на прање и дезинфекцију. 

 

ЗА ДЕЦУ: 

12. У време рада Дечијег диспанзера, тријажа се обавља у простору за изолацију Дечијег 

диспанзера Дома здравља. Уколико је дете за хоспитализацију (суспектно  на Корона 

вирус), лекар из примарне здравствене заштите обавештава епидемиолога као и  

педијатра у  ОБ Бор на телефон: 030 422 777 локал 113. Сестра са Дечијег одељења 

обавештава ПТБ  и особе обезбеђења на портирници да се допусти долазак  једног 

пратиоца са дететом на Дечије одељење. Дете са респираторним симптомима се 

прегледа у простору предвиђеном за ту намену (изолациона јединица) 

Уколико се деца јављају на преглед у болницу када не ради  Дом здравља, јављају се 

на портирницу (ПТБ) која обавештава Одељење педијатрије. У зависности од 

клиничке слике на улазу педијатрије, особље педијатрије усмерава пацијента или на 

изолациону јединицу или собу за пријем дечијег одељења.  

Педијатар одлучује о даљем третману. За узимање крви за лабораторијску 

дијагностику долази лаборант а за рендген дијагностику користи се предложени пут. 

Даљи поступак одређују  педијатар и  епидемиолог. 

 

Могуће су измене горе наведеног у складу са актуелном ситуацијом. 

Наредба ступа на снагу одмах. Упознати све запослене Опште болнице Бор. 

 

Директор Опште болнице Бор 

Спец. др мед. Горан Јоксимовић 


