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lg:Uy Pravilnika o uvjetima i ry9inu
bol4idkih infekcija (" Narodne

obavljanja mjera za spredavanje i suzbijanje
novine" br. 85112) Povjerenstvo za spredavanje i suzbilanie
infefcija povezanih sa zdravstvenom skrbi Doma za staije i nemoine osote ,dlfreao Sti4i6,,
Pula, na sjednici odrZanoj 28.11.2013. godine donijelo je

POSLOVNIK

oRADUPovTERE*ttuor'ffi#rffi

H.'*T1'"cIJAPovEZANIHSA

I.

OPEE ODREDBE

ilanak l.
Poslovnikom o radu Povjerenstva za spredav?nje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
Doma za statije i nemoine osobe <Alfredo Stiglic> Pula (u daljnjem tekstu: povjerenstvo)
ureduju se nadin rada
Povjerenstva za spredavanje infekcija povezanih sa zdravstvenorn skrbi:
mj e sto o dr Zav at4 a sj ednica
pripremanj a i saziv anja sj ednica
tijek i nadin vodenja sjednica (dnevni red)
prava i duZnosti predsjednika i dlanova Povjerenstva i poslovi Povjerenstva
nadin dono5enja odluka
vodenje i sastavljanje zapisnika

ilanak

2.

Povjerenstvo u Domu za staije i nemoine osobe <Alfredo StigHe> Pula jest tijelo koje donosi
program spredavanja i suzbijanja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u Domu rza
starije i nemoine osobe <Alfredo Stigne> Pula, prati provodenje tog program a te analizira
rezultate programa na godi5njoj razini.

ilanak

3.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na dlanove Povjerenstva za spredavanje infekcija
povezanih sa zdravstvenom skrbi Doma za starije i nemo6ne osobe <Alfredo Stigtil> pula kao
i za druge osobe koje sudjeluju u njegovu radu.
Predsjednik/ica Povjerenstva brine i odgovara za primjenu ovog poslovnika.

ilanak
Predsjednika/icu, zamjenika/icu predsjednika/icu
vij ede na prij edlog ravnatelj a/ice.

4.

i

dlanove povjerenstva imenuje Upravno

ilanak

5.

ilanovi Povjerenstva Doma za starijei nemodne osobe <Alfredo Stig1e> pula su:
ruvnateljlica ustanove odnosno osoba ovla5tena za zastipanje pruZatelja usluga
socijalne skrbi;

lij ednik/ica opie/obitelj ske medicine koj i lij edi korisnike ustanove;
voditelj/ica Odjela zdravstvene brige i njege

glavna medicinska sestra/medicinski tehnidar dislociranog objekta
Depandanse
U sludaju pojave bolnidke infekcije (infekcije povezane sa zdravitv.rro* st<rui; kod pruZatelja

usluga socijalne skrbi, Povjerenstvo infekciju obvezno prijavljuje
epidemiologu/inji Zavoda za javno zdravstvo
mjera.

il.

i

podrudnom

konzultira ga rudr poduzimanja potrebnih

MJESTO ODRZAVANJA SJEDNICA

ilanak

6.

Sjednice Povjerenstva odrlavaju se u pravilu, u sjedi5tu Doma za starije i nemodne
osobe
<Alfredo Stiglii> Pula, KrleZina 33.
Predsjednik Povjerenstva moZe odluditi da se, u opravdanim sludajevima, sjedni ca
odrLi izvan
sjedi5ta Doma.

III.

PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICA

ilanak

7.

Sjednice Povjerenstva saz:a i njima rukovodi predsjednik/ica, odnosno
sprij edeno s ti, zamj enik predsj ednika povj erenstva.

Clanak

u sludaju njegove

8.

Povjerenslvo radi na temelju poslovnika o radu.
Rad povjepenstva gdvrja se na redovnim sastancima najmanj e 2 puta godiSnje, a po potrebi
i
ceSce. ovifno o udestalosti
osti infekclja
infekcija povezanih
povezanih sa zdravstvenom
zdravstvenonr skrbi i epidemioloskoj
epidemiolo5koi
situaciji.

i

itanak

9.

Poziv za sjednicu Povjerenstva upuiuje se u pisanom obliku.

ilanak

10.

Pisani materijal, vezanuz sjednicu, predaje se dianovima povjerenstva osobno

ry.

TIJEK I VODENJE SJEDNICE
Clanak 11.

Prijedlog dnevnog reda sjednice sastavlja predsjednik povjerenstva
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dlanak

12.

Povjerenstva da
U nastavku rada predsjedniUica dita prijediog dnevnog reda i poziva dlanove
i dopunu dnevnogreda'
se o njemu izjasne ili ia daju svoje piijedloge zaizmjenu
dnevnog reda'
Nuf.o, usvajanja dnevnog iedapielazise nirad prema usvojenim todkama

ilanak

13.

prijeii na sljededu dok se ne
Kada se zavrlirasprava o jednoj todki dnevnog reda ne moZe se
donese zakljudak, odnosno odluka.
.dinih pitanja,
polt
povezanost
na
.a
se
obzirom
obzirom
s
da
se,
odluditi
moZe
lztzetno, Povjerenstvo
zajednidki raspravlja o dvije ili vi5e todaka dnevnog reda'
dlanak

14.

U prijedlogu dnevnog reda sjednice Povjerenstva unosi

se,

u pravilu, obavijest o reahzaciii

odluka usvojenih na predhodnim sjednicama

dhnak

L5.

i dopune dnevnog reda'
clanovi Povjerenstva imaju pravo da na sjednici predlaZu izmjene
Odluiivanje i glasovanje

ilanak

16.

dlanova povjerenstva'
Povjerenstvo donosi odluke ve6inom glasova ukupnog broja

dlanak

17.

stavlja na glasovanje pojedine
Ako zarjesenje istog pitanja ima vise prijedloga, predsjednik
prijedloge redom kako su izneseni'
b suakom prijedlogu glasuje se posebno'

ilanak

18.

dlanak

19.

Glasovanje je javno.

pitanje <tko je za i <tko
dlanovi povjerenstva javno glasuju dizaryemruke na predsjednikovo
je protiv> ili se suzdrLavaiuod glasovanja'

dlanak 20.
tako da jasno
Odluka koju je donijelo Povjerenstvo mora biti sastavljena
- 56 je Povjerenstvo odludilo i na koji nadin
- u kojem roku treba odluku izvr5iti
Prihvaiena formulacija odluke unosi se u zapisnik'

-J

ilanak

21.

Predsjednik/ica Povjerenstva brine se o izvr5enju odluka koje je donjelo povjerenstvo.

v.

PRAVILA I DUZNOSTI PREDSJEDNIKA r

ilaNovA

povJERENSTvA

(lanak22.
Predsjednik/ica Povjerenstva otvara sjednicu, utvrduje zapisnidara,
nazodnost i nenazodnost
dlanova Povjerenstva, kako bi utvrdio da je sjednici nazodna vedina
dlanova i moZe li sjednica
podeti s radom.
clan povjerenstva svoj izostanak sa sastanka povjerenstva duzanje opravdati predsjedniku/ici
povjerenstva, a u sludaju nedolaska na sastanke u razdou5u
auzero oj godine dana,
predsj ednik povj erenstva ravnatelju moze predloziti opoziv dlanstva.
Povjerenstvo pravovaljano raspravlja i odluduje kada je na sastanku prisutno
vi5e od polovice
ukupnog broja dlanova, a odluku donosi nadpolovidnom vedino.rr rk rprog
broja dlanova.
u sludaju da sjednici nije nazodna veiina dlanova, koja je poir"b"nu ia pravovaljano
odludivanje, sjednica se odgada i saziva se druga s istim dnevnim redom.

ilanak

23.

dlanovi povjerenstva za svoi rad odgovorni su Upravnom vijedu Doma za starijei
nemoine
fula.
Za ptovedbu mjera za spredavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom
sklbi
odgovoran j e ravnateljlica Doma za starije i nemoine orob"-,,eH.edo Stiglie> pula.
osobe <Alfredo Stigli6>

(lanak24.
Ravnatelj/ica Doma za starije i nemodne osobe <Alfredo Stigli6> pula podnosi
izvjesde o
epidemiji infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi ministru nadleZn,i^ ,u zdravstvo
i
Povjerenstvu ministarstva, a ovisno o vrsti epidemije, izvjeltava se Referentni
centar za
epidemiologiju i referentni centar za bolnidke infekcije Ministarstv a zdravlja.

ilanak

25.

Povjerenstvo suraduje s Epidemiolo5kom sluZbom nadleZnog Zavoda za javno
zdravstvo,
Sanitarnom inspekcijom, Povjerenstvom ministarstva, Refeientnim centrom za
bolnidke
infekcij e Ministarstv a zdr avlja i drugim strudnim sluZbama.

tlanak26.
Povjerenstvo obavlja sljedeie poslove:

1'

2'

donosi program zaprevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zrlravstvenom
skrbi,
godisnji plan prevencije i kontrole te utvrduje mjere za spredavanje
i
suzbijanje
infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi;
donosi preporuke zapojedine postupke (postupnike) pri dijagnostici,
ryezi ilijedenju
pacijenta te zbdniavanju zdravstvenih radniki nakon proi"rioruk,e.ekspozicrle
t<rvi
pacijenta i periodidki revidira pisane preporuke;
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3.

odreduje strudne prioritete u suzbijaqfu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
prema epidemiolo5koj situaciji i postupke u okviru mjera za spredavanje
i suzbijanje
infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi;
4. odreduje prioritete u pradenju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi analizira
kretanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi;
5. organrzira sastanak najmanje jednom godisnje sa zaposlenicima s ciljem prenosenJa
informacija o zakljudcima sa svojih sastanaka;
6. podnosi godi5nje izvje5de o ,_ugy na pra6enju, spredavanju i suzbijanju infekcija
povezanih.sa zdravstvenom slabi Upravnom vije6u Doma za startje i nemo6ne
osobe
<Alfredo stigli6> Pula'

i

ttanak2..
Povjerenstvo prema potrebama i u skladu s novim spoznajama donosi i rerzidira:
1. pisane preporuke (postupnike) za pojedine postupke u dijagnostici, lijedenju i njezi
pacijenta, ukljudujuii preporuke za smjestaj i izolaciju pacijenata, kojima se
smanjlje
rizik prij enosa uzrodnika infekcij e;
2' preporuke za spredavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi kod
zdravstvenlh i nezdravstvenih radnika.

ilanak

28.

Povjerenstvo imenuje Tim za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

vI.

ZAPISNIK POVJERENSTVA

tlanak29.
o

radu svake sjednice vodi se zapisnik

koji obavezno sadrZi sljede6e:
redni broj sjednice
mjesto i datum odrlavarya sjednice
broj nazodnih i broj nenazodnih dlanova povjerenstva
ime predsj edavaj uieg i zapisnidara
imena osoba koje nisu dlanovi povjerenstva, anazo(e sjednici
utvrdenje da je na sjednici nazodanpotreban broj dlanova PovjerenstvazapunovaZno
odludivanje
predloZen.i i usvojeni dnevni red
formulacija odluka o kojima se glasovalo
zakljudke donesene o pojedinim todkama dnevnog reda, s brojem giasova <za>
prijedlog, <protiv> prijedloga, broj suzdrZanih glasova, kao i izdvojeno misljenje
vrijeme podetka, zakljudenja ili prekida sjednice
potpi s zapisnid ar a i predsj ednika/ice povj erenstva

U zapisnik se unose
za koje pojedini dlanovi izrldito traZe da se unesu kao i druge
.iziave
okolnosti zakoje Povjerenstvo donese odluku.
Sva pisana izvjei(,a, analize i slidno moraju u jednom primjerku biti priloZeni zapisniku.

ilanak
Zapisnik sa sjednice Povjerenstva treba
sjednice.

biti

30.

sastavljen najkasnije 8 danaL po zakljudivanj*

Zapisntci se duvaju u sjediStu Doma.
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ilanak

31.

Na osnovi zapisnika izradujte. se otpravci odluka.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDtsE

ilanak
Ovaj Poslovnik moZe

se

mrjenjati

i

32.

dopunjavati samo na nacln 1 u postupku po kojem je

donesen.

ilanak

33.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom dono5enja.

,#;'m

qeP

Predsjednica P
Vesna G

Ovaj Poslovnik objavljen je na oglasnoj plodi Doma za starije i nemo6ne osobe "Alfredo
Stigli6" dana 02.12.2A1f .g. te je stupio na snagu dana 10.12.2013. godine

Ov
Vesna Grubi

Klasa: 541-0ll 13-02101
Ur. broj : 2168-38 1-1 3-01
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