
Temeljem članka 67.stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.79/07, 113/08 i 
43/09), i članka 24. i 25. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje 
bolničkih infekcija (N.N. br.85/12), Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija  Doma 
za psihički bolesne odrasle osobe Borova (dalje: Povjerenstvo Doma), na sastanku održanom dana 23. 
rujna 2013.godine, donijelo je 
 
 

              P O S L O V N I K 
                      o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
     
 

I   OPĆE ODREDBE 

     Članak 1.  
Odredbama ovoga Poslovnika o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih 
infekcija (dalje: Poslovnik)) propisuju se uvjeti i način obavljanja mjera za sprječavanje i 
suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u Domu. 
 
     Članak 2. 

Povjerenstvo Doma čine: 
– ravnatelj Doma 
– glavna sestra Doma 
– doktor opće/obiteljske medicine koji liječi korisnike Doma 
 
 
II   NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE INFEKCIJA 
 
     Članak 3. 
Povjerenstvo  obavlja sljedeće poslove: 
1. donosi program za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, 
godišnji plan prevencije i kontrole te utvrđuje mjere za sprečavanje i suzbijanje infekcija 
povezanih sa zdravstvenom skrbi; 
2. donosi preporuke za pojedine postupke pri dijagnostici, njezi i liječenju korisnika te 
zbrinjavanju zdravstvenih radnika nakon profesionalne ekspozicije krvi pacijenta i periodički 
revidira pismene preporuke; 
3. određuje stručne prioritete u suzbijanju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi prema 
epidemiološkoj situaciji i postupke u okviru mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija 
povezanih sa zdravstvenom skrbi; 
4. određuje prioritete u praćenju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i analizira 
kretanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi; 
5. organizira sastanak najmanje jednom godišnje sa zaposlenicima s ciljem prenošenja 
informacija o zaključcima sa svojih sastanaka; 
6. provodi, prati i nadzire mjere sprječavanja, suzbijanja i kontrole infekcija povezanih sa 
zdravstvenom skrbi 
7. podnosi godišnje izvješće o radu na praćenju, sprečavanju i suzbijanju infekcija povezanih 
sa zdravstvenom skrbi Upravnom vijeću Doma i Povjerenstvu ministarstva 
 

 



Članak 4. 
Rad Povjerenstva odvija se na redovnim sastancima najmanje 2 puta godišnje, a po potrebi i 
češće ovisno o učestalosti infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i epidemiološkoj 
situaciji. 
Članovi Povjerenstva za svoj rad odgovorni su Upravnom vijeću Doma, a za provedbu mjera 
za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi odgovoran je ravnatelj 
Doma. 
 

Članak 5. 
U slučaju pojave bolničke infekcije (infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi) Povjerenstvo 
infekciju obvezno prijavljuje područnom epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo i konzultira 
ga radi poduzimanja potrebnih mjera. 
Izvješće o epidemiji infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi podnosi ravnatelj Doma, 
ministru nadležnom za zdravstvo i ministru nadležnom za socijalnu skrb te Povjerenstvu 
Ministarstva.  
 

Članak 6. 
Povjerenstvo surađuje s Povjerenstvom za lijekove zdravstvene ustanove, Epidemiološkom 
službom nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, Sanitarnom inspekcijom, Povjerenstvom 
ministarstva, Referentnim centrom za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja i drugim 
stručnim službama. 
 
 
III   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
    Članak 7. 
Ovaj Poslovnik je objavljen dana 15. rujna 2013. godine na oglasnoj ploči Doma.  
 
 
 
 
 
U Borovi, 25.rujan 2013.godine.                  Predsjednik Povjerenstva Doma 
       Zlata Rončević, dipl. socijalna radnica 
 
 
 
 
     
 
     


