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Природне ванредне ситуације 

 

 

 

l- су ситуације које постоје у природном окружењу и представљају претњу људској популацији и заједници 

 

l-постале су учесталије, разноврсније и без обзира да ли су настале деловањем природе или човека, сваког дана 

проузрокују све веће последице по људе, материјална добра и животну средину.   

 

l-појмовно одређење опредељују пре свега различите врсте опасности, које угрожавају безбедност и које, 

узроковане дејством природе или делатношћу људског фактора, могу да доведу до њеног настанка на одређеној 

територији.  

l  

lК л а с и ф и к а ц и ј а :  
l1. биолошке – епидемије (вирусне заразне болести, бактеријске, паразитске и гљивичне инфективне болести) 

и  
l2. инфективне болести инсеката (скаваца и осталих штеточина)  
l3. геофизичке (земљотрес, вулкани, цунами, одрони стена, клизишта, слегања)  
l4. климатске (екстремне температуре – топлотни и хладни талас, суша, шумски и остале врсте пожара)  
l5. хидролошке (поплава, бујица, олујни талас, приобална поплава), и  
l6. метеоролошке (тропски циклони и различите врсте олуја).  
 

 

 

 
 
 



 
Унутрашња организација Дома здравља Обреновац 

 
Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 

Служба за здравствену заштиту жена 

Служба за заштиту деце са поливалентном патронажом 

Служба за здравствену заштиту радника 

Служба за хитну медицинску помоћ 

Специјалистичко-консултативна служба 

Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику 

Служба за кућно лечење 

Служба за хемодијализу 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 

Служба зa зajeдничке послове 
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Структура запослених 
 

 
Медицински радници високе стручене спреме: 133 

Лекара опште медицине: 58 

Лекара специјалиста: 65 

Здравствени сарадници: 8 

Биохемичара :2 

 

Медицински радници виша стручна спрема- 26, 

медицинске сестре, лаборанти, физиотерапеути,дијететичари, зубни техничари, ртг техничари, санитарни  

техничари 

Средња стручна спрема- 181, 

медицинске сестре, лаборанти, физиотерапеути, дијететичари, зубни техничари, ртг техничари, санитарни 

 техничари  

 

Немедицински радници: 96 или 22.01% 
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15.5.2014.  

      због катастрофалне поплаве,  проглашено је ванредно стање у Градској општини Обреновац.  У 

новонасталим условима рад  дома здравља, у сопственом простору, није био могућ 14 дана.   

 

 

      Одлуком Директора Дома здравља  Обреновац,  Др Маје Тодоровић, рад дома здравља настављен је у 

Хотелу Обреновац 19.5.2014. 

 

  





 У овом раду желимо приказати  рад медицинских сестара 

 

 Није нам намера  да овим радом умањимо или не прикажемо значај рада свих других профила  

медицинских и немедицинских радника. И они  су  својим несебичним радом  учествовали у  

евакуацији  и збрињавању становништва, пружању здравствене заштите и неге, прихватању и 

дистрибуцији хуманитарне помоћи, као и чишћењу дома здравља.  

 

 У ванредним  ситуацијама  евакуација  и збрињавање становништва, пружање здравствене 

заштите и неге, прихватање и дистрибуција хуманитарне помоћи,  санирање последица 

ванредне ситуације су  наш посао и наша обавеза. 

  



Рад сестринске службе  

   
1.Прихватање и збрињавање становништва  у прихватним центрима  

2.Прихватање и дистрибуција хуманитарне помоћи 

3.Одабир радног простора унутар Хотела Обреновац (проналажење минимума услова за здр. делатност) 

4.Формирање Амбуланте Сл. за хитну медицинску помоћ у Хотелу Обреновац-инвентар 

5.Формирање приручних магацина- средства за хигијену и дезинфекцију,кисеоник,санитетски материјал, 
лекарске торбе,медикаменти – ампуле и други облици лекова –таблетирани, чување лекова-агрегат, 
фрижидер 

6..Мобилизација запослених-сви профили здр. радника са средњом и вишом и високом стр. спремом 

7. Мобилизација немедицинског особља 

8. Распореди за рад 

-запослени за рад у Сл. хитне помоћи, кућном лечењу, патронажи(здравствена нега, сестринске  

интервенције,здравственоваспитне интервенције, сестринска документација) 

-медицинска сестра – за рад  на информацијама  за пацијенте и остале придошле 

-Остали запослени  по распореду 

-за припрему санитетског материјала- сечење газе, паковање газе, прављење тупфера од  вате  

-за справљање и поделу дезинфицијенса  за становништво,дезобаријере,дезинфекција руку- сви  

присутни у хотелу , спровођење поступака дезинфекције- инструменти, радне површине, ) 

-за поделу  маски и ПВЦ рукавица 

-за поделу хране и опреме за бебе 

-за припремање и поделу средстава за личну хигијену 

9.Сарадња са  екипама Хитне помоћи Београд и  Младеновац,МУП, ВС 

10.Сарадња са локалном самоуправом и Координатором из Министарства здравља 

11. Сарадња са комуналном службом- техничка вода,отпад 

12. Сарадња са Заводом за биоциде-дезинфекција, ГЗЗЈЗ-вакцине, ИЗЈЗ- Батут-стр.мет. смернице   

13.Сарадња са Централном апотеком КЦС 

 

























Рад сестринске службе 

Чишћење и дезинфекција просторија, инвентара и апратуре у дому здравља 

-изношење инвентара и опреме 

-прање  зидова ,подова, прозора и врата водом под притиском 

-прање зидова ,подова, прозора и врата  водом и сапуницом 

-испирање 

-природно сушење 

-дезинфекција, пребрисавањем 1% Колдексом- хлорни препарат 

 Третман инвентара и  опреме 

 -прање водом 

-прање водом и сапуницом 

-испирање 

-природно сушење 

-дезинфекција пребрисавањем 1% Колдексом-хлорни препарат   

  

 Чишћење и дезинфекција просторија дома здравља, инвентара и опреме  трајала је 3 дана 

  

 



Проблеми са којима смо се суочавали 

 

 

Евакуисан град, 3/4 запослених-  углавном недоступних 

Недостатак ел. енергије, воде,нефункционисање канализационог система 

Недостатак хране 

Непостојање комуникационих веза( телефон, интернет) 

Непостојање јавног  превоза 

Уништен возни парк дома здравља (преостала су нам само 2 возила од 31 колико смо имали) 

Неадекватан простор за обављање здр. делатности, складиштење хуманитарне медицинске помоћи, 

 хуманитарне помоћи уопште 

Непостојање инвентара, апаратуре, инструментарија, медикамената, вакцина, хуманих глобулина, 

 медицинско техничког материјала 

 

 

 



 Медицинске сестре су показале висок  ниво стручних знања и способности неопходних за рад у 

ванредној ситуацији, примењујући у практичном раду принципе на којима почива сестринство 

 хуманост 

 професионалност 

 праведност 

 примереност 

 

 

 



 

 

Поплављени су  подруми и приземље дома здравља и службе које су биле ту  смештене 

-магацин са санитетским материјалом 

-магацин са лековима 

-физикална медицина 

-вешерај 

-техничка служба 

-стерилизација 

-дијагностичка служба,РТГ,мамограф ,ЕХО кабинет 

-Служба за хитну медицинску помоћ 

-Служба за здравствену заштиту одраслих   

-Служба за здравствену зажтиту деце 

-Служба за кућно лечење 

-Просторије патронаже  

-Служба за хемодијализу 

 

Укупна штета у Дому здравља Обреновац процењена је на 

 120.000.000.00 динарa 

 

 

 









У периоду  од 17.5.-3.6.2014. Дом здравља Обреновац је извршио  укупно 15488 прегледа 

Услуга медицинских техничара остварено је 6950 

Број пацијената којима су кроз протокол подељени лекови био је 10620 

 

 

 Дом здравља Обреновац је прва јавна установа која је почела са радом у свом простору, 

 захваљујући  сопственим снагама 

 



 Средствима   донатора , а мањим делом и сопственим средствима набављено је : 

 

11 возила за рад теренских служби и 10 санитетских комби возила . 

Поправљен је дигитални рендген и набављен још један нови  Тошибин ланац  

Поправљен мамограф 

Набављена су три ултразвучна апарата. 

Пацијент монитор, три дефибрилатора, пет респиратора,седам ЕКГ апарата. 

Набављене две, поправљене три стоматолошке столице по школама 

Опрема за вешерај (машине за прање,сушење и  пеглање ) 

Оспособљен аутоклав и стерилизација 

Опрема за хемодијализу 

Опрема за физикалну медицину 

Намештај оштећен у поплави(столице, столови, ормари полице за картотеке). 

Обновљена у потпуности ЗС Забрежје 

Санирају се последице поплаве на  објекатима дома здравља -замена столарије, кречење ,керамика  и др. 

     

 

 

 

 

После поплаве... 



      Дом здравља  ће бити у потпуности обновљен  и квалитет рада  подигнут  на ниво виши, него што је 
био у предходном периоду. 

 

      У периоду од 29.3.- 1.4.2015.  Дом здравља у 
Обреновцу  је био у поступку акредитације. 

 

   Задовољили смо све захтеване стандарде и 
критеријуме.  Области које су биле у поступку 
акредитације, лабораторија, патронажа, општа , 
дечији... оцењене су високим оценама и Дом 
здравља Обреновац акредитован   је на  седам 
година, до 2022. године 

       

 



Закључак 

 Све време трајања ванредне ситуације,сестринска служба Дома здравља Обреновац  је била добро 

организована. 

  Доказ за исто је  континуитет у раду, збринуто становништво и одсуство  епидемија. 

 



Предлог мера 

 Сачинити јасне  програме  у дому здравља,који ће дефинисати моделе сарадње са локалном 

заједницом у ванредним ситуацијама 

 Јасно дефинисати одговарајућу локацију на подручју локалне самоуправе, за обављање здравствене 

делатности 

 Стална едукација запослених, по дефинисаним програмима, за поступање у ванредним ситуацијама 

 Кроз  програме здравствено васпитних активности, са садржајима  о поступању становништва у 

ванредним ситуацијама,спроводити перманентну едукацију локалног становништва 



Снага је у нашем заједништву! 


