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1 ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ 

1.1 Предмет процедуре 

Овом процедуром дефинише се начин транспорта, чувања и евиденције имунобиолошких 
препарата по систему хладног ланца у Јавној здравственој установи „ДОМ ЗДРАВЉА“ 

Приједор (у даљем тексту: Дом здравља). 
1.2 Подручје примене 

Ова процедура се примјењује у Хигијенско-епидемиолошкој служби, Амбулантама за 
специјалистичке консултације из педијатрије и Служби хитне медицинске помоћи Дома 
здравља Приједор.  

1.3 Надлежности за примјену 

За функционисање укупног система чувања и транспорта имунобиолошких препарата и 
надзор над примјеном ове процедуре одговоран је доктор специјалиста епидемиологије Дома 
здравља Приједор.  

Одговорност за одржавање система хладног ланца  имунобиолошких препарата који се 
чувају и аплицирају у ХЕС одговорни су епидемиолог и надзорна сестра, а у Служби хитне 
медицинске помоћи, Педијатријским амбулантама у Приједору и Омарској, је на 
начелницима служби/руководиоцима одјељења и надзорним сестрама наведених  

организационих јединица.  
Процедуру морају познавати и досљедно спроводити сва лица која учествују у чувању, 
транспорту и надзору над имунубиолошким препаратима. 
1.4 Искључења 

Нема. 

2 ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

2.1 Референтни документи 

 Правилник о имунизацији и хемопрофилакси против заразних болести; 

 Препоруке Свјетске здраствене организације о правилном транспорту и вођењу 
евиденције вакцина. 

2.2 Остали документи 

 ПР-Н-004: Планирање; 

 ПР-М-004: Управљање медицинским отпадом. 

3 ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ 

3.1 Термини 

Хладни ланац – Систем заштите термолабилних производа од утицаја неадекватних 
температура спољне средине при складиштењу и транспортовању на цијелом путу од 
произвођача до крајњег корисника. 
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Термин "техничар"  у овај процедури означава: медицинског техничара и санитарног 

техничара средњег и вишег образовања. 

Појмови који се користе у овој процедури, а имају родно значење, без обзира на то користе 
ли се у женском или мушком роду, обухватају на једнак начин женски и мушки род.  
3.2 Скраћенице 

ИЗЈЗ РС – Институт за јавно здравство Републике Српске, 

ХЕС -  Хигијенско-епидемиолошка служба, 

СХМП - Служба хитне медицинске помоћи, 
ЗЗТМРС- Завод за трансфузијску медицину Републике Српске. 
4 ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА) 
4.1 Поступак набавке, преузимања и транспорта имунолошких препарата 

4.1.1 Поступак набавке имунолошких препарата 

Набавку имунобиолошких препарата врши Институт за јавно здравство Републике Српске, 

на основу годишњег плана обавезне систематске имунизације Града Приједора.  

Годишњи план обавезне систематске имунизације за подручје Града Приједор доноси 
Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља, на основу сачињеног Списка лица која 
подлијежу обавезној систематској имунизацији по годишту, са тачном адресом становања и 
именом школе коју похађа.  При изради годишњег плана користе се и (1) просјечан годишњи 
број новорођене дјеце током протеклих 5 година у породилишту у Приједору, (2) мјесечни 
спискови новорођене, досељене, одсељене и умрле дјеце и омладине и (3) свака промјена 
адресе становања које доставља Општински орган управе надлежан за послове здравља.  
Годишњи план обавезне систематске имунизације, Хигијенско-епидемиолошка служба је 
дужна урадити до 30. јуна текуће године за наредну годину. Годишњи план обавезне 
систематске имунизације на нивоу Дома здравља Приједор одобрава директор Дома 
здравља Приједор у оквиру  плана годишњег пословања дома здравља на начин и у роковима 
наведеним у процедури ПР-Н-004: Планирање.  

4.2 Преузимање и транспорт имунолошких препарата 

Имунолошки препарати се преузимају од ИЗЈЗ РС, а количина и врста преузетих 
имунобиолошких препарата  зависи од потреба Дома здравља Приједор и  могућности 

испоруке ИЗЈЗ РС. Прије одласка по имунобиолошке препарате, надзорни техничар 

Хигијенско-епидемиолошке службе прави Требовање имунобиолошких препарата према 
потребама службе и информацији о количинама којима ИЗЈЗ РС располаже. Требовање 
потписује Начелник Хигијенско-епидемиолошке службе или специјалиста епидемиолог и 
директор Дома здравља Приједор.  
Одлуком директора Дома здравља Приједор одређују се лица коме се даје Овлаштење за 
преузимање имунобиолошких препарата од ИЗЈЗ РС. 
За потребе транспорта имунобиолошких препарата, неопходно је обезбиједити неопходну 
опрему за транспорт: транспортни расхладни контејнер (фрижидер) који користи  извор 

напајања струјом из аутомобила, преносне кутије, довољан број ледних паковања и 
индикатора за регистрацију температуре приликом транспорта.  
Поред наведене опреме, лице које је задужено за транспорт имунобиолошких препарата у 
обавези је да понесе и Требовање имунобиолошких препарата и Овлаштење за преузимање 
имунобиолошких препарата. 
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Лице задужено за транспорт имунобиолошких препарата приликом преузимања 
имунобиолошких препарата обавезно провјерава сљедеће параметре: 

 Рок употребе, 

 Мониторинг картицу или показатеље адекватног чувања имунобилошких препарата 
на бочицама (уколико их исте имају),  

  Да уз имунобиолошке препарате уз које иде растварач буде адекватан број 
растварача, 

При преузимању имунобиолошких препарата лице које издаје вакцине се потписује на 
Отпремницу (4 примјерка).  
На отпремници за сваку појединачну вакцину назначен је серијски број, произвођач, рок 
трајања, величина боце, количина, цијена препарата и број сертификата о исправности, 
износ, ко је одобрио, доставио, статус мониторинга, статус Fridge-tag/data logger, ко је 
примио – датум и вријеме преузимања имунобиолошких препарата. Двије отпремнице остају 
у ИЗЈЗ РС а двије добија лице које преузима имунобиолошке препарате.  
При преузимању имунобиолошких препарата, лице које преузима имунобиолошке препарате 

у обавези је да тражи сертификат о исправности вакцина од Института за јавно здравство РС. 

Лице које преузима имунобиолошке препарате се такође потписује и преузима одговорност о 
поштовању хладног ланца до Дома здравља Приједор, тј. Хигијенско-епидемиолошке службе 
Дома здравља Приједор. 

Особље ИЗЈЗ РС вакцине пакује за транспорт  у преносне кутије, са пропратном 
документацијом, уз обавезно стављање уређаја за очитање температуре (data logger) и 
његово активирање.  Преносне кутије садрже паковања хладне воде и адекватно прилагођен 
лед. Укупна запремина  ледених паковања не треба да прелази 2/3 укупне запремине 
преносне кутије.  
Имунобиолошки препарати се из преносних кутија пакују у транспортни фрижидер са 
извором напајања из аутомобила, а у изузетним приликама транспортују се и у преносним 
кутијама са ледом. 

Транспортни фрижидер/преносна кутија се не отвара до тренутка складиштења 
имунобиолошких препарата у Дому здравља Приједор. 

Вакцине је неопходно транспортовати у возилу које може обезбиједити адекватне 
микроклиматске услове, тако да паковање с вакцинама током транспорта остане у 
температурном интервалу од +2 до +8°С, односно на температури која је дефинисана 
упутством произвођача вакцина.  

Специјалиста епидемиолог прави Мјесечни извјештај утрошка имунобиолошких препарата 

до 5. у мјесецу за претходи мјесец. 
Радник који врши вакцинацију дужан је да води Картон вакцине, за сваку врсту вакцине 
засебно.  
4.3 Пријем и складиштење имунобиолошких препарата у Дому здравља 

Приликом пријема имунобиолошких препарата у Хигијенско-епидемиолошкој службе Дома 
здравља Приједор треба водити рачуна да се у фрижидеру у којем се чувају имунобиолошки 
препарати не држи храна, вода, алкохол и слично. Вакцине се не складиште у врата 

фрижидера.  
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Имунолошки препарати на вакциналном пункту у Хигијенско-епидемиолошкој служби 

чувају се под адекватним условима (у расхладном уређају намијењеном само за чување 
имунолошких препарата, на температури +2 до +8 °С,  односно на температури која је 
дефинисана упутством произвођача вакцина, са исправним и калибрисаним термометром и 

уређајима за мониторинг температуре унутар расхладног уређаја 24 часа). 
Половина укупног простора у фрижидеру треба да остане празна како би се омогућило 

циркулисање зрака око вакцина и растварача и да их одржва хладнима.  
Надзорни техничар службе је одговоран за складиштење имунобиолошких препарата у 
Хигијенско-епидемиолошкој служби. При пријему имунобиолошких преапарат, надзорни 
техничар је обавезан провјерити да ли примљени препарати у потпуности одговарају 
подацима наведеним на Отпремници (два примјерка отпремнице који су стигли из ИЗЈЗ РС).  
Надзорни техничар службе на отпремницу уноси сљедеће податке: име и презиме, датум и 
вријеме пријема, статус мониторинг-картице (исправност мониторинга), напомену и потпис. 
Један примјерак отпремнице се доставља ИЗЈЗ РС, а један се чува у архиви Хигијенско-

епидемиолошке службе. 
У случају да примљени материјал не одговара попису са отпремнице сачињава се посебан 
записник о примљеним имунобиолошким препаратима који потписују лице одговорно за 
транспорт, главна сестра службе и начелник Хигијенско-епидемиолошке службе. Записник 
се сачињава у три примјерка од којих се један шаље ИЗЈЗ РС, други иде директору Дома 
здравља Приједор, а трећи остаје у архиви службе. 

4.4 Стандардна процедура за температурни мониторинг и вођење евиденције о 
складиштењу имунобиолошких препарата 

   4.4.1 Чување имунобилошких препарата у Хигијенско-епидемиолошкој служби 

Надзорни техничар Хигијенско-епидемиолошке службе дужан је да сачини распоред 
техничара који ће обављати контролу и евидентирати температуре расхладних уређаја у 
којима се чувају имунобиолошки препарати. 

Евиденција температуре се води у температурној листи на обрасцу ОБ-Н-048: Контрола 
температуре расхладнog  уређаја, у коју је обавезно унијети сљедеће податке: датум, тачно 
вријеме, температуру на почетку и на крају радног времена, статус аларма, минималне и 
максималне вриједности у току 24 часа.  
Надзорни техничар службе је обавезан свакодневно вршити контролу  попуњавања 

евиденција температуре расхладних уређаја (ОБ-Н-048), те у случају недосљедности или 
некоректности у вођењу евиденција предузима потребне корективне мјере.   
У свим расхладним уређајима је доступан дата уређај за континуирано праћење температуре 
(data logger). Очитање температура са data logger обавља надзорни техничар најмање једном 
седмично, похрањује електронски запис и информише епидемиологије о температурном 
мониторингу. 

У расхладним уређајима у који посједују интерну меморију, надзорни техничар са УСБ стика 
који је инсталисан на расхладном уређају свакодневно врши очитавање температурних 
параметара за претходни дан, о чему се извјештава специјалиста епидемиологије.  
У расхладним уређајима у којима се чувају вакцине у ХЕС инсталисани су и уређаји са 
температурним сензорима за бежично прикупљање података о температури у стварном 
времену.  
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Ови уређаји  у случају промјене температуре изван мјерног подручја (дефинисаних 
температурних граница), путем инсталисаног програма/апликације аутоматски генеришу и 
достављају СМС поруку на мобилне телефоне задужених особа,  а ову информацију преко 
посебних уређаја добија и правно лице које пружа услуге обезбјеђења (у даљем тексту: 
екстерно предузеће) и са којим Дом здравља Приједор има потписан уговор о сарадњи.  
Истовремено ове апликације дозвољавају да и задужене особе којима су инсталисане 
апликације на мобилне телефоне могу, у сваком тренутку, путем слања СМС поруке, могу 
добити информацију о тренутном стању температуре у расхладним уређајима. 
Наведене апликације за праћење температуре расхладних уређаја који су смјештени у ХЕС, 
инсталисане су на мобилне телефоне специјалисте епидемиолога, надзорног техничара ХЕС,  
дежурног техничара ХЕС и  главне сестре Установе. 

Директор по потреби посебном одлуком задужује и друге раднике за кориштење 

инсталисаних апликација на мобилним телефонима за прикупљање података о температури 
са наведених уређаја.  

Специјалиста епидемиолог два пута годишње обавља стручни надзор над чувањем 
имунобиолошких препарата на свим мјестима чувања и аплицирања имунобилошких 
препарата, о чему саставља писани извјештај који доставља директору. Извјештај садржи 
информације о  функционисању укупног система хладног ланца, идентификацију ризика, 

приједлоге за побољшање система и друге податке од значаја. 
   4.4.2 Чување имунобиолошких препарата на вакциналним пунктовима 

4.4.2.1  Чување вакцина на вакциналном пункту Педијатријске амбуланте у Приједору 

Одговорна сестра која ради на вакциналном пункту амбуланте дневно преузима количине 
вакцина које су потребне за систематску имунизацију дјеце за наведени дан на основу 
требовања. Особље ХЕС води евиденције о издатим количинама вакцина уз потпис о 
преузимању. Вакцине се преносе у ручном фрижидеру уз поштовање хладног ланца.  
Вакцине се на вакциналном пункту чувају у намјенском расхладном уређају у 
температурном интервалу од +2 до +8°С, односно температури наведеној у упутству 
произвођача, са исправним и калибрисаним термометром и уређајима за мониторинг 

температуре унутар расхладног уређаја 24 часа. 

Задњег радног дана у седмици све преостале вакцине из расхладног уређаја на вакциналном 
пункту Педијатријске амбуланте системом хладног ланца враћају се у ХЕС. 
Контрола температуре расхладног уређаја обавља се два пута дневно-у првој смјени је то 
обавеза медицинске сестре која изводи имунизацију, а у другој смјени медицинске сестре 
Педијатријске амбуланте која ради за пултом амбуланте у другој смјени.  
Евиденција температуре се води у температурној листи на обрасцу ОБ-Н-048: Контрола 
температуре расхладног уређаја.  
Надзорни техничар Педијатријске амбуланте у Приједору је обавезан свакодневно вршити 
контролу попуњавања евиденција температуре расхладних уређаја (ОБ-Н-048), те у случају 
недосљедности или некоректности у вођењу евиденција одмах обавјештава начелника 
Педијатрије  и предузимају неопходне корективне мјере.   

О свим дешавањима која могу довести до нарушавања хладног ланца, медицинска сестра 
која проводи имунизацију  и /или медицинска сестра педијатријске амбуланте у најкраћем 
року обавјештава начелника Педијатрије и главног техничара Установе, те даљње поступке 
на заштити вакцина обавља  према налозима начелника и главне сестре Установе. 
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      4.4.2.2 Чување вакцина у Служби хитне помоћи у Приједору  
Служба хитне медицинске помоћи преузима и чува мањи број вакцина и серума против 
тетануса и серума против змијског отрова.  

Вакцине се у СХМП  чувају у намјенском расхладном уређају у у температурном интервалу 
од +2 до +8°С, односно температури наведеној у упутству произвођача, са исправним и 
калибрисаним термометром и уређајима за мониторинг температуре унутар расхладног 
уређаја 24 часа. 

Провјера температуре расхладног уређаја врши се два пута дневно, на почетку и на крају 
радног дана у дневној смјени.  Очитавање температуре обављају техничари који раде са 
доктором у амбуланти ("фиксни" медицински техничар). Евиденција температуре се води у 
температурној листи на обрасцу ОБ-Н-048: Контрола температуре расхладног уређаја.  

Надзорни техничар службе је обавезан свакодневно вршити контролу попуњавања 
евиденција температуре расхладних уређаја (ОБ-Н-048), те у случају недосљедности или 
некоректности у вођењу евиденција одмах обавјештава начелника службе и предузимају 
неопходне корективне мјере.   
О свим дешавањима која могу довести до нарушавања хладног ланца, надзорна сестра 

службе и/или фиксни медицински техничар у најкраћем року обавјештава начелника службе 
и  главног техничара Установе, те даљње поступке на заштити вакцина обавља  према 
налозима начелника и Главне сестре установе. 
     4.4.2.3 Чување вакцина на вакциналном пункту у Педијатријској амбуланти и Служби 
хитне медицинске помоћи-Одјељење Омарска  
Надзорна сестра Одјељења породичне медицине у Омарској сачињава требовање вакцина за 
потребе педијатријске амбуланте и СХМП и доставља га у ХЕС. У договору са 
специјалистом епидемиологије организује се преузимање и транспорт вакцина у ручном 
фрижидеру уз поштовање хладног ланца. Особље ХЕС води евиденције о издатим 
количинама вакцина уз потпис о преузимању.    

Вакцине се на вакциналном пункту у Педијатријске амбуланте и СХМП у Омарској чувају у 
намјенским расхладним уређајима у температурном интервалу од +2 до +8°С, односно 
температури наведеној у упутству произвођача, са исправним и калибрисаним термометром 
и уређајима за мониторинг температуре унутар расхладног уређаја 24 часа. 

Контрола температуре расхладног уређаја педијатријске амбуланте обавља се два пута 
дневно, у првој смјени на почетку радног дана је то обавеза медицинске сестре која изводи 
имунизацију, а у другој смјени на крају радног дана медицинске сестре СХМП-Одјељења 
Омарска која ради у дневној смјени. 

Контрола температуре расхладног уређаја у СХМП-Одјељења Омарска обавља се два пута 
дневно. Контролу температуре расхладног уређаја обавља медицинска сестра која ради у 
дневној смјени на почетку и крају радног дана/смјене. Евиденција температуре се води у 
температурној листи на обрасцу ОБ-Н-048: Контрола температуре расхладног уређаја . 
Надзорни техничар Одјељења Омарска је обавезан свакодневно вршити контролу 
попуњавања евиденција температуре расхладних уређаја (ОБ-Н-048), те у случају 
недосљедности или некоректности у вођењу евиденција одмах обавјештава начелника 
Одјељења Омарска и предузимају  потребне корективне мјере.  
У расхладним уређајима у којима се чувају вакцине је постављен је  уређај за континуирано 
праћење температуре (data logger). Очитање температура са data logger обавља најмање 
једном седмично, понедјељком.   
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У педијатријској амбуланти ову активност обавља техничар који врши имунизацију, а у 
СХМП техничар који тог дана ради у дневној смјени, о чему обавјештавају начелника и 
надзорну сестру и епидемиолога Дома тдравља. 
О свим дешавањима која могу довести до нарушавања хладног ланца, надзорна сестра 
Одјељења Омарска и/или медицински техничар који изводи имунизацију,односно 
медицинске техничар СХМП-Одјељење Омарска,  обавјештава начелника Одјељења и 
главног техничара Установе, те даљње поступке на заштити вакцина обавља  према налозима 
начелника и главне сестре Установе. 
4.5 Имунобиолошки препарати који захтијевају чување на температурама 

замрзавања 

Вакцине које захтијевају складиштење у замрзнутом стању (нпр. неке од вакцина против 
COVID-19), чувају се намјенским  замрзивачима у складу са Правилником о имунизацији и 
хемопрофилакси против заразних болести, упутством произвођача, те  Стручно-

методолошком упутству за вакцинацију против COVID-19.  

Надзорни техничар Хигијенско-епидемиолошке службе дужан је да на почетку радног дана 
изврши контролу температуре расхладног уређаја и сачини распоред техничара чија је  
обавеза да на крају радног дана контролише и евидентира температуре у расхладим 
уређајима  у којима се чувају ове вакцине. 
Евиденција температуре се води у температурној листи на обрасцу ОБ-Н-048: Евиденција 
температуре расхладног уређаја. 
Надзорни техничар службе је обавезан свакодневно вршити контролу попуњавања 
евиденција температуре расхладних уређаја (ОБ-Н-048), те у случају недосљедности или 
некоректности у вођењу евиденција обавјештава начелника и предузимају потребне 
корективне мјере. 

4.6 Поступак у ситуацијама које представљају ризик  за  нарушавања хладног ланца 

 

4.6.1   Поступак у случају добијања СМС поруке са система за праћење  температуре у 
реалном времену  
 

Уколико уређај са сензорима за праћење температуре у реалном времену СМС поруком 

алармира одговорене особе и екстерно предузеће да је у расхладном уређају дошло до 
промјене температуре изван дефинисаних температурних опсега поступа се на сљедећи 
начин: 
 уколико је обавјештење о нарушавању температурног опсега са система за праћење (СМС 

порука) дошло током радног времена, надзорни техничар или техничар на којег је 
пренесено овлаштење обавља очитање температуре на термометру расхладног уређаја. 

Ако се утврди да је дошло до промјена дефинисане темепратуре чувања, одмах се 
обавјештава специјалиста епидемиолог и главна сестру Установе, које координишу 
активности и предузимају мјере за заштиту вакцина.  
 

 уколико је ово обавјештење дошло ван редовног радног времена, одговорне особе на чији 
телефон је дошло обавјештење (укључујући и екстерно предузеће)  позивају главну сестру 

Установе која предузима радње на утврђивању ризика нарушавања хладног ланца.  
Уколико се посумња да постоји ризик за нарушавање хладног ланца, главна сестра позива 
специјалисту епидемиологије и заједнички координишу активности и поступке у циљу 
очувања хладног ланца.  
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 у свим ситуацијама када постоји висок степен ризика прекида хладног ланца  (нпр. квара 
расхладног уређаја и сл.) главна сестра обавјештава епидемиолога и у координацији 
организују и проводе активности пребацивања вакцина у други адекватан расхладни 
уређај  у оквиру Установе, уколико за исто постоје технички предуслови.  Уколико се 
напријед наведено не може спровести,  специјалиста епидемиолог у сарадњи са главносм 
сестром Установе организује транспорт вакцина у установу са којом Дом здравља 
Приједор има споразум о прихватању вакцина (Завод за Завод за трансфузијску медицину 
Републике Српске).   
Вакцине се системом хладног ланца транспортују и складиште  у ЗЗТМРС- Служба у 
Приједору, уз претходно најављивање на телефон 052/490-450. 

 

 

4.6.2 Поступак у случају нестанка електричне енергије 

Руководство Дома здравља Приједор  је у обавези да успостави и одржава систем 
обавјештавaња од стране електродистрибутивног предузећа у Приједору о планираним 
искључењима електричне енергије. Такође, у случајевима непланираног престанка 
снабдијевања због кварова на електродистрибутивној мрежи, овлаштени радници 
електродистрибутивног предузећа треба да пруже информације о процијењеној дужини 
трајања прекида у снабдијевању. За комуникацију са електродистрибутивним предузећем 
задужена је главна сестра/техничар Установе. У зависности од информација добијених од 
стране електродистрибутивног предузећа главна сестра ће у сарадњи са епидемиологом 
планирати активности на заштити вакцина и континуитет очувања хладног ланца.  

Дом здравља Приједор посједује два уређаја за напајање фрижидера у случају прекида 
снабдијевања  електричне енергијом (генератори/агрегати који користе погонско гориво за 
рад) и то један аутоматски у централном објекту у Приједору и један мануелни у амбуланти 
у Омарској.  

У  случају престанка напајања електричном енергијом у Приједору овлаштени радници 
екстерног предузећа телефонским путем обавјештавају главну сестру да је дошло до прекида 
снабдијевања и долази на лице мјеста да  утврде да ли је дошло до аутоматског активирања 
агрегата. У случају да агрегат није покренут аутоматски, радник екстерног предузећа врши 
његово мануелно активирање у складу са Упутством за ручно паљење агегата (Прилог 1).  

Радник екстерног предузећа обавјештава галвну сестру да је агрегат активиран и на који 
начин (аутоматски и мануелно). 

Као мјера додатног осигурања очувања хладног ланца вакцина у случају нестанка струје у 
објекту, све напријед наведене активности (провјеру рада агрегата, по потреби мануелно 
укључивање агрегата, као и позивање главне сестре Установе, обавља портир и фиксни 
медицински техничар Службе хитне медицинске помоћи. 

У ситуацијама када из било ког разлога није могуће активирати агрегат ни мануелним путем, 
радник екстерног предузећа о томе обавјештава главну сестру, која одмах позива 
специјалисту епидемиологије и координисаним активностима проводе мјере за заштиту 
имунобиолошких препарата. У зависности од процјене ризика нарушавања хладног ланца 
организују се проводе активности пребацивања вакцина у други адекватан расхладни уређај 
у објекту на другој локацији Установе, уколико за исто постоје технички предуслови.                    
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Уколико се напријед наведено не може спровести,  специјалиста епидемиолог у сарадњи са 
главносм сестром Установе организује транспорт вакцина у установу са којом Дом здравља 
Приједор има споразум о прихватању вакцина (Завод за Завод за трансфузијску медицину 

Републике Српске).  Вакцине се системом хладног ланца транспортују и складиште  у 
ЗЗТМРС-Служба у Приједору, уз претходно најављивање на телефон 052/490-450. 

Специјалиста епидемиолог и главна сестра Установе имају овлаштење да ангажују све 
потребне људске и материјалне ресурсе за спровођење наведених активности.  
У случају нестанка електричне енергије на вакциналном пункту у Омарској, дежурни возач је 
обавезан да изврши активирање агрегата. 
Контрола рада свих агрегата обавља се  на сваких 7 дана (уколико није долазило до прекида 
снабдијевања елетричном енергијом), односно 7 дана од посљедњег укључивања агрегата. 
Редовну контролу исправности агрегата у Приједору обављају портири а Омарској возачи 
Службе хитне медицинске помоћи-Одјељење Омарска у дневној смјени.  
Радници задужени за редовну контролу исправности агрегата у Приједору и Омарској се 
старају да у сваком тренутку буду обезбијеђене довољне количине погонског горива за рад 
агрегата.  

О сваком активирању агрегата (због нестанка електричне енергије или редовне провјере 
исправности), као и резервама погонског горива за рад води се евиденција на обрасцу ОБ-Н-

064: Евиденција рада агрегата.  
Обуке запослених медицинских техничара Службе хитне медицнске помоћи о правилном 
изузимању вакцина из ХЕС и њиховом транспорту у Завод обавља епидемиолог. Обуку 
запослених евидентира на обрасцу ОБ-Н-014: Евиденција о спроведеној обуци.  
Овлаштена лица испоручиоца генератора/агрегата су у обавези да изврше иницијалну обуку 
лица одговорног за одржавање инфраструктуре, портира, возача, и других релевантних особа 
за рад са генераторима. Обука запослених евидентира се на обрасцу ОБ-Н-014: Евиденција о 
спроведеној обуци. 

4.7 Имунобиолошки препарати којима истекне рок употребе и код којих дође до 
озбиљног нарушавања хладног ланца 

Са имунобиолошким препаратима којима истекне рок употребе или код којих дође до 
озбиљног нарушавања хладног ланца, поступа се на начин дефинисан у Плану управљања 

отпадом у Дому здравља Приједор и процедури ПР-М-004: Управљање  медицинским 
отпадом. 
У случају озбиљног нарушавања хладног ланца специјалиста епидемиолог сачињава посебан 
Извјештај о нарушавању хладног ланца у три примјерка од којих се доставља по један 
директору Дома здравља Приједор на протокол, архиви Хигијенско-епидемиолошке службе 
и архиви Дома здравља Приједор.  

Извјештај садржи све појединости због којих је дошло до нарушавања система хладног 
ланца, као и посљедице  настале због нарушавања система хладног ланца. 
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5 ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ 

5.1 Прилози 

- Прилог 1: Упутство за ручно паљење агегата; 

- Прилог 2: Упутство за седмично одржавање агрегата. 
5.2 Обрасци 

- ОБ-Н-048: Контрола температуре фрижидера; 

- ОБ-Н-064: Евиденција рада агрегата. 

6 ЗАПИСИ 

Табела 1:   

Назив документа 
Ознака 

обрасца 
Документ формира 

Број 
примерака 

Рок чувања Место чувања Евидентирање 

Годишњи план 
обавезне систематске 
имунизације 

- 

Начелник ХЕС-а 3 3 година Архива ХЕС-а 

Архива ДЗ 

Директор ДЗ 

- 

Требовање 

имунобиолошких 
препарата 

- 

Надзорни техничар 

ХЕС-а 

2 3 године 
-Архива ХЕС-а 

-ИЗЈЗ РС 

- 

Овлаштење за 
преузимање 
имунобиолошких 
препарата од ИЗЈЗ РС. 

 

- 

 

Директор ДЗ 

 

2 

 

1 година -Архива ДЗ, 
-ИЗЈЗ РС. 

Дјеловодни 
протокол ДЗ 

Отпремница 

- 

ИЗЈЗ РС 4 3 године -ИЗЈЗ РС ( 3 
примјерка) 

-Архива ХЕС 

- 

Записник о 
примљеним 
имунобиолошким 
препаратима 

 

- 

 

Надзорни техничар 

ХЕС-а 

 

3 

 

3 године 

-Архива ХЕС, 

-ИЗЈЗ РС 

 

Контрола температуре 
фрижидера 

ОБ-Н-048 
Одговорно лице 

1 3 године -Архива ХЕС 
- 

Евиденција рада 
генератора 

ОБ-Н-064 
- Портир 

- Возач 
1 3 године 

- Архива портира 

- Архива возача 

- 

Мјесечни извјештај 
утрошка 
имунобиолошких 
препарата 

 

- 

 

Надзорни техничар 

ХЕС-а 

 

2 

 

3 године 

-Архива ХЕС 

-Начелник ХЕС 

 

- 

Извјештај о 
нарушавању хладног 
ланца 

 

- 

 

Начелник ХЕС-а 
 

3 

 

3 године 

-Архива ХЕС, 

-Директор ДЗ, 
-Архива ДЗ  

 

- 

Картон вакцине 
- 

Санитарни/медицинс
ки техничар 

1 3 године -Архива ХЕС 
- 

Извјештај о 
обављеном надзору 
над чувањем 
имунобиолошких 
препарата 

- 
Специјалиста 
епидемиолог 

2 5 година 
- Архива ХЕС 

- Протокол 

Дјеловодни 
протокол ДЗ 
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Прилог 1:  Упутство за ручно паљење агрегата 

 

Аутоматска склопка сама пали  агрегат и пребацује напајање на потрошаче у случају 

нестанка струје. Ипак, постоји могућност  да из неког разлога агрегат не упали.  
Контролна плоча ће у том случају приказати грешку и престаће слати сигнал за паљење 

агрегата.  

У том случају је потребно извршити ручно паљење истог. 
Поступак ручног паљења: 

1. Провјерити ниво горива у резервоару. 
2. Притиснути црвено дугме на контролној плочи (слика 1). 
3. Притиснути зелено дугме на контролној плочи (агрегат се пали). 
4. Провјерити да ли свијетли лампица изнад дугмета за аутоматски рад (АУТО). 

5. У случају да свијетли поступак је завршен. 
6. У случају да не свијетли притиснути дугме за аутоматски рад (АУТО) и сачекати да 

иза свијетли лампица. 

7. Агрегат ће се сам угасити када се створе услови за то (када дође струја). 
 

 

 

 
 

У случају да агрегат није могуће упалити након проведеног поступка ручног паљења, 
позиваја се овлаштени сервисери испоручиоца агрегата на један од сљедећих бројева 
телефона:   065/140-839 и  065/445-792, а затим и  главна сестра Установе. 
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Прилог 2: Упутство за седмично одржавање агегата  
 

Седмично одржавање агрегата се препоручује како би избјегли евентуалне кварове настале 

дуго трајном стагнацијом агрегата и осигурали дужи и квалитетнији рад ни вијек истог. 
 

Поступак седмичног одржавања агрегата: 

1. Провјерити ниво горива. 
2. Отворити врата са предње стране агрегата. 
3. Провјерити унутрашњост – да ли постоје оштећења на цријевима, цијевима, 

електричним кабловима  и слично. 
4. Провјерити да ли постоје трагови цурења горива или уља. 
5. Провјерити да ли је црвена полуга   у положају  RUN  (слика 1). 
6. Провјерити да ли је контролна плоча подешена на аутоматски рад (слика 2). 
7. Упалити агрегат притиском на зелено дугме и оставити га да ради 15-ак минута. 
8. Угасити агрегат притиском на црвено дугме. 
9. Провјерити да ли је агрегат у аутоматском моду (да ли свијетли лампица изнад 

дугмета АУТО), уколико не свијетли притиснути дугме АУТО, а уколико свијетли 

поступак је завршен. 
10. Закључати врата на агрегату. 

 

 

 

 

 
           Слика 1. Кућиште агрегата                           Слика 2. Контролна плоча 

 
У случају да се током редовне контроле уоче грешке или било каква одступања  која утичу 
или могу утицати на континуитет рада агрегата, обавјештава се главна сестра Установе и 
овлаштени сервисери испоручиоца агрегата на један од сљедећих бројева телефона:   
065/140-839 и  065/445-792. 

 


