




ПРИЛОГ 1 – Алгоритам за упућивање суспектних пацијената на SARS-CoV-2 из домова здравља у 
болнице и Универзитетски клинички центар Републике Српске 
 



УПУЋИВАЊЕ СУСПЕКТНИХ ПАЦИЈЕНАТА НА SARS-CoV-2 ИЗ ДОМОВА ЗДРАВЉА У БОЛНИЦЕ И УКЦ РС 
 
 
 
 

 
 
 

Хитно упућивање са минималним задржавањем на примарном нивоу  
- стање респираторне инсуфицијенције 

Упућивање из Дома здравља са мањом 
дијагностичком могућношћу: 

- мјерење тјелесне температуре 
-епидемиолошка анкета 

- пулсна оксиметрија 
- узимање назофарингијалног бриса на 

SARS-CoV-2 
 

Упућивање из Дома здравља са 
средњом дијагностичком 

могућношћу: 
- мјерење тјелесне температуре 

-епидемиолошка анкета 
- пулсна оксиметрија 

- узимање назофарингијалног бриса 
на SARS-CoV-2 

- ККС, ДКС, ШУК и урин 
- РТГ плућа 

Упућивање из Дома здравља са 
већом дијагностичком 

могућношћу: 
- мјерење тјелесне температуре 

-епидемиолошка анкета 
- пулсна оксиметрија 

- узимање 
- назофарингијалног бриса на SARS-

CoV-2 
- ККС, ДКС, ЦРП, АСТ, АЛТ, ЛДХ, 

ШУК, урин 
- РТГ плућа 

Домови здравља који 
гравитирају УКЦ РС пацијенте 

уз потребну документацију 
упућују у УКЦ РС 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 
Највеће могућности: 

- мјерење тјелесне температуре 
-епидемиолошка анкета 

- пулсна оксиметрија 
- узимање назофарингијалног бриса на SARS-CoV-2 

- ККС, ДКС, ЦРП, АСТ, АЛТ, ЛДХ, ШУК, урин 
- РТГ плућа 

- ЦТ по потреби 
 

У отпусном писму навести и информисати пацијента  да је 
даљи здравствени надзор пацијента у надлежности домова 

здравља и доктора породичне медицине 

У циљу бољег збрињавања пацијената, 
здравствене установе са нижег нивоа су у 

обавези да најаве установама вишег 
нивоа упућивање пацијената суспектног 

на SARS-CoV-2 и уз пацијента пошаљу 
обавезну пратећу медицинску 

документацију. 

Упућивање у болнице са мањом 
дијагностичком могућношћу: 

- мјерење тјелесне температуре 
-епидемиолошка анкета 

- пулсна оксиметрија 
- узимање назофарингијалног бриса 

на SARS-CoV-2 
- ККС, ДКС, ЦРП, АСТ, АЛТ, ЛДХ, ШУК, 

урин 
- РТГ плућа 

 

Упућивање у Универзитетску болницу 
са већом дијагностичком могућношћу: 

- мјерење тјелесне температуре 
-епидемиолошка анкета 

- пулсна оксиметрија 
- узимање назофарингијалног бриса на 

SARS-CoV-2 
- ККС, ДКС, ЦРП, АСТ, АЛТ, ЛДХ, ШУК, 

урин 
- РТГ плућа 

- ЦТ по потреби 

Пратећа медицинска документација: 
1. Упутница 
2. Налаз и мишљење ординирајућег доктора 
3. Терапија коју је пацијент примио  
4. Информација о тестирању и резултатима теста 
5. РТГ налаз  
6. Лабораторијски налаз  
7. Вакцинални статус 
8. Информација о преболованом Ковиду – 19  
(послати документацију како је примјењиво) 

Датум: 30.12.2021. год   Верзија 2 



ПРИЛОГ  2 - Алгоритам за упућивање суспектних пацијената на SARS-CoV-2 из домова здравља у 
Универзитетски клинички центар Републике Српске 



УПУЋИВАЊЕ СУСПЕКТНИХ ПАЦИЈЕНАТА НА SARS-CoV-2 ИЗ ДОМОВА ЗДРАВЉА У УКЦ РС 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Упућивање из Дома здравља са мањом 

дијагностичком могућношћу: 
- мјерење тјелесне температуре 

-епидемиолошка анкета 
- пулсна оксиметрија 

- узимање назофарингијалног бриса на SARS-CoV-2 

Упућивање из Дома здравља са средњом 
дијагностичком могућношћу: 

- мјерење тјелесне температуре 
-епидемиолошка анкета 

- пулсна оксиметрија 
- узимање назофарингијалног бриса на SARS-

CoV-2 
- ККС, ДКС, ШУК и урин 

- РТГ плућа 

Упућивање из Дома здравља са већом 
дијагностичком могућношћу: 

- мјерење тјелесне температуре 
-епидемиолошка анкета 

- пулсна оксиметрија 
- узимање 

- назофарингијалног бриса на SARS-CoV-2 
- ККС, ДКС, ЦРП, АСТ, АЛТ, ЛДХ, ШУК, урин 

- РТГ плућа 

Домови здравља који 
гравитирају УКЦ РС пацијенте 

уз потребну документацију 
упућују у УКЦ РС 

Домови здравља који 
гравитирају УКЦ РС 

пацијенте уз потребну 
документацију 

упућују у УКЦ РС 

Домови здравља који 
гравитирају УКЦ РС 

пацијенте уз потребну 
документацију упућују у 

УКЦ РС 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 
Највеће могућности: 

- мјерење тјелесне температуре 
-епидемиолошка анкета 

- пулсна оксиметрија 
- узимање 

- назофарингијалног бриса на SARS-CoV-2 
- ККС, ДКС, ЦРП, АСТ, АЛТ, ЛДХ, ШУК, урин 

- РТГ плућа 
- ЦТ по потреби 

 

У отпусном писму навести и информисати пацијента  да је даљи 
здравствени надзор пацијента у надлежности домова здравља и 

доктора породичне медицине 

Домови здравља који 
гравитирају УКЦ РС 

пацијенте уз потребну 
документацију упућују у 

УКЦ РС 

Хитно упућивање са минималним задржавањем на примарном нивоу  
- стање респираторне инсуфицијенције 

У циљу бољег збрињавања пацијената, 
здравствене установе са нижег нивоа су у 

обавези да најаве установама вишег 
нивоа упућивање пацијената суспектног 

на SARS-CoV-2 и уз пацијента пошаљу 
обавезну пратећу медицинску 

документацију. 

Датум: 30.12.2021. год   Верзија 2 Пратећа медицинска документација: 
1. Упутница 
2. Налаз и мишљење ординирајућег доктора 
3. Терапија коју је пацијент примио  
4. Информација о тестирању и резултатима 

теста 
5. РТГ налаз  
6. Лабораторијски налаз  
7. Вакцинални статус 
8. Информација о преболованом Ковиду – 19  
(послати документацију како је примјењиво) 



 

ПРИЛОГ 3 - Налаз и мишљење суспектних пацијената на SARS-CoV-2 



[Zdravstvena ustanova memorandum] 
[adresa, kontakt telefon, faks, e-pošta] 

 
Organizaciona jedinica: 
 

Broj protokola: 
Datum: 

 

 

NALAZ I MIŠLJENJE 
 

Ime i prezime pacijenta:  

JMBG:  

Kontakt telefon:  Adresa stanovanja:  
 

VAKCINALNI STATUS 

Vakcinisan:   DA  NE 

I DOZA:  [vakcina], [serija], datum: [datum] 

II DOZA: [vakcina], [serija], datum: [datum]  

III DOZA: [vakcina], [serija], datum: [datum] 
 

PREBOLOVAO COVID-19:   NE   Ako DA (izabrati kada): [datum] 
 

DIJAGNOZA: [MKB-10 dijagnoza]  

 

Datum prijema: [datum] Vrijeme prijema: [vrijeme] 
 

1. PODACI O TESTIRANJU 

RealTime PCR test: [datum]  Rezultat: u radu 
Antigenski test: [datum] Rezultat: negativan 

 

2. RTG urađen u domu zdravlja:   DA  NE 

3. Laboratorijski nalazi urađeni u domu zdravlja:   DA  NE 
 

4. Vitalni parametri pri prijemu:   5. Vrijeme popunjavanja vitalnih parametara: [datum/vrijeme] 

 parametar 3 2 1 0 1 2 3 

1 Godine života       < 65      >= 65  

2 Broj respiracija u minuti <= 8    9-11  12-20    21-24  >= 25  

3 SpO2 <= 91  92-93  94-95  >=96        

4 Suplementacija 
kiseonikom 

  Da    Ne        

5 Pritisak (mmHg) <= 90  90-100  101-110  111-219      >=220  

6 Puls <=40    41-50  51-90  91-110  111-130  >=131  

7 Svijest       Budan      VPU  

8 Temperatura (stepeni 
celzijusa) 

<=35.0    35.1-36.0  36.1-38.0  38.1-39.0  >=39.1    

SKOR: [sum] 

6. Epidemiološka anamneza na SARS CoV2: [tekst]  

7. Komorbiditet: [tekst] 

8. Simptomi bolesti: [tekst] 

 

[Datum/vrijeme štampanja obrasca]  Potpis doktora medicine 
 

  [doktor medicine] [šifra doktora] 
 


