ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
Број: ______________
Датум: __.__.2014. год.

На основу члана 3. члана 16. и члана 79. Закона о ванредним ситуацијама
(,,Сл.гласник РС« бр. 111/09) и члана 22. Статута Опште болнице Параћин,
доносим
П Л А Н
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАРАЋИН

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама планирају се
превентивне и оперативне мере за спречавање и умањење последица
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа, као
и снаге и средства субјеката система заштите и спасавања, њихово организовано
и координирано ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу
заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења
основних услова за живот.
Члан 1.
Овим Планом утврдјују се мере за заштиту и спасавања у ванредним
ситуацијама, људства и средства за заштиту од елементарних непогода,
организација и руковођење заштитом од непогода и друге мере у ванредним
ситуацијама у складу са природом делатности Опште болнице Параћин.
Члан 2.
1) Ванредна ситуација је стање када су ризици и претње или последице
катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну
средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или
последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних
органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно
употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада;
2) Систем заштите и спасавања је део система националне
безбедности и интегрисани облик управљања и организовања субјеката система
заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мера и
извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од последица
елементарних непогода и других несрећа, укључујући и мере опоравка од тих
последица;
3) Елементарна непогода је догађај хидрометеоролошког, геолошког или
биолошког порекла, проузрокован деловањем природних сила, као што су:
земљотрес, поплава, бујица, олуја, јаке кише, атмосферска пражњења, град, суша,
одроњавање или клизање земљишта, снежни наноси и лавина, екстремне
температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоку, епидемија заразних
болести, епидемија сточних заразних болести и појава штеточина и друге

природне појаве већих размера које могу да угрозе здравље и живот људи или
проузрокују штету већег обима.
4) Техничко-технолошка несрећа – удес је изненадни и неконтролисани
догађај или низ догађаја који је измакао контроли приликом управљања
одређеним средствима за рад и приликом поступања са опасним материјама у
производњи, употреби, транспорту, промету, преради, складиштењу и одлагању,
као што су пожар, експлозија, хаварија, саобраћајни удес у друмском, речном,
железничком и авио саобраћају, удес у рудницима и тунелима, застој рада жичара
за транспорт људи, рушење брана, хаварија на електроенергетским, нафтним и
гасним постројењима, акциденти при руковању радиоактивним и нуклеарним
материјама; а чије последице угрожавају безбедност и животе људи, материјална
добра и животну средину;
5) Катастрофа је елементарна непогода или друга несрећа и догађај који
величином, интензитетом и неочекиваношћу угрожава здравље и животе већег
броја људи, материјална добра и животну средину, а чији настанак није могуће
спречити или отклонити редовним деловањем надлежних служби, органа државне
управе и јединица локалне самоуправе, као и несрећа настала ратним разарањем
или тероризмом;
6) Ванредни догађај је несрећа изазвана елементарном непогодом и
другим несрећама, која може да угрози здрављеи животе људи а чије последице
је могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и
служби;

II

МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 3.
Заштита од елементарних непогода обухвата:
- Превентивне мере у случају непосредне опасности од елементарних
непогода;
- Мере заштите у случају наступања елементарних непогода;
- Мере за ублажавање и отклањање последица од елементарних непогода.

Члан 4.
Заштита од пожара обухвата:
- Превентивне мере за заштиту као што су: обезбедјивање спроводјења
прописа о заштити од пожара; обезбедјивање објеката противпожарним
средствима и уредјајима у складу са прописима; правилан избор локације
складишта лако запаљивог и експлозивног материјала; организација
обавештавања о насталим пожарима; обука запослених из области заштите од
пожара.
- Мере за заштиту и ублажавања последица као што су: мобилизација
људства и средства за гашење пожара, спасавање људи и материјалних добара
из запаљених објеката; организација и употреба људства и средства за
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Члан 5.
Заштита од поплаве обухвата:
- Превентивне мере за заштиту као што су: обавештење о праћењу
хидрометеролошке прогнозе и сутуације на нивоу града; организацију осматрања
и праћења нивоа вода у кругу и појединим објектима Опште болнице Параћин;
контрола функционисања испуста воде у јавни канализациони систем,
обезбеђење људства и средства за испумпавање воде у случају поплаве
појединих објеката Опште болнице Параћин.
- Мере за заштиту и ублажавање последица као што су: мобилизација
људства и средстава за евакуацију пацијената и запослених и материјалних
добара из поплављених објеката; спречавање продирања воде у објекте
постављањем врећа са песком, пресецање виших терена ради бржег отицања
поплаве воде; испумпавање воде из поплављених објеката; чишћење, прање и
дезинфекција поплављених објеката.

Члан 6.
Заштита од земљотреса обухвата:
- Мере за отклањање последица као што су: организација и употреба
људства и средстава на рашчишћавању рушевина и спашавања затрпаних;
извлачење затрпаних, пружање прве медицинске помоћи на лицу места; лечење и
збрињавање повредјених: гашење евентуалних пожара; извлачење и
обезбеђивање материјалних добара из оштећених и порушених објеката;
асанација терена, организовање хигијенско епидемиолошке заштите.

III

РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 7.
Организацијом заштите у ванредним ситуацијама руководи директор Опште
болнице Параћин, односно лице које он одреди.
Организацијом заштите од елементарних непогода на нивоу ОЈ руководе
шефови/начелници ОЈ.
Члан 8.
Организацијом заштите у ванредним ситуацијама, на нивоу Опште болнице,
руководи директор Опште болнице Параћин, помоћници директора Опште
болнице, начелници сектора Опште болнице, начелник Службе за техничке
послове Опште болнице Параћин. У организационим јединицама Опште болнице
Параћин овлашћује се начелник/шеф ОЈ и главна сестра ОЈ.
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Члан 9.
У спровођењу мере заштите у ванредним ситуацијама у Општој болници
Параћин организује се специјална јединица Цивилне заштите за заштиту у
ванредним ситуацијама (Члан 16.став 1. Закона о ванредним ситуацијама),
сачињена од запослених Опште болнице Параћин.
Решење о организовању специјалне јединице ЦЗ за заштиту у ванредним
ситуацијама доноси директор Опште болнице Параћин.

Члан 10.
По налогу директора Опште болнице Параћин Служба за техничке послове
- у спровођењу мера заштите у ванредним ситуацијама обавља административно
- техничке послове, а нарочито:
- у изради планова и обезбеђењу средства за организовање, опремање,
оспособљавање. И обучавање јединица цивилне заштите које оне образују,
организовање и припремање личне, узајамне и колективне заштите И спровођење
мера и задатака цивилне заштите својих запослених, материјалних и других
добара.
Служба за техничке послове Опште болнице Параћин обавља следеће
послове:
- Остварује сарадњу са другим правним лицима из области здравства,
васпитно-образовне делатности, социјалне заштите и других делатности која у
оквиру свог делокруга имају заштиту већег броја људи, дужно је да планира,
организује и спроводи мере и задатке цивилне заштите и за лица која су
корисници њихових услуга у складу са овим законом и општим актима.
- води евиденцију људства и материјалних средстава јединица цивилне
заштите - врши попуну јединица људством и материјалним средствима;
- предлаже мере за организовање, обуку и припрему јединица цивилне
заштите и- остварује сарадњу са Штабом за ванредне ситуације општине Параћин;
- прати спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама и обавештава
директора Опште болнице о току спровођења истих;
- обавља стручне, аминистративне и техничке послове из области заштите
у ванредним ситуацијама.

IV

МЕРЕ ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ОБОЛЕЛИХ И ПОВРЕДЈЕНИХ
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 11.

Општа болница Параћин утврђује и спроводи мере медицинског
збрињавања оболелих и повредјених у елементарним непогодама и другим
ванредним стањима у складу са природом своје делатности.
Члан 12.
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У припреми за збрињавање и лечење оболелих и повређених у
елементарним непогодама Општа болница Параћин:
- утврђује мере и поступке за збрињавање оболелих и повређених у
елементарним непогодама;
- планира обезбеђење неопходног болничког и другог капацитета за
збрињавање оболелих и повређених у елементарним непогодама;
- планира и обезбеђује неопходне количине лекова, санитетског и другог
материјала за збрињавање повређених у елементарним непогодама;
- планира обезбедјење неопходних количина крви и крвних продуката;
- планира и обезбеђује потребан број медицинских и других радника који
учествују у збрињавању и лечењу повређених у елементарним непогодама;
- утврђује организацију и поступке у збрињавању и лечењу повређених у
елементарним непогодама.

Члан 13.
У Општој болници Параћин врши се медицинско збрињавање настрадалих
у елементарним непогодама, и то:
- од повреда и опекотина;
- оболелих од заразних болести.
Члан 14.
За прихват и тријажу настрадалих у елементарним непогодама организује
се Пријемно – тријажна амбуланта у приземљу зграде опште хирургије и
ортопедије Опште болнице Параћин.
За прихват и тријажу настрадалих у елементарним непогодама формира се
екипа лекара и медицинских сестара - техничара следећих специјалности:
- специјалиста опште хирургије;
- специјалиста ортопедије;
- специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
- доктор медицине
- медицинска сестра - техничар општег смера.

Члан 15.
Након прихвата и извршеног прегледа настрадали се упућује на даље
лечење на одговарајуће одељење Опште болнице Параћин или другу
одговарајућу здравствену установу секундарног или терцијарног типа.

Члан 16.
Лечење оболелих од заразних болести организује се и спроводи, и то:
одраслих на интерном и грудном одељењу Опште болнице Параћин, а деце на
одељењу педијатрије Опште болнице Параћин, или се упућују на инфективно
одљење Опште болнице Ћуприја.За лечење оболелих од заразних болести на
интерном и грудном одељењу и на одељењу педијатрије обезбеђује се потребан
број болесничких постеља и здравствених радника.
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У лечењу оболелих од заразних болести ангажује се потребан број
здравствених радника, и то: специјалисти интерне медицине, специјалисти
пнеумофтизиологије; специјалисти педијатрије; медицинске сестре - техничари
општег смера; медицинске сестре за здравстену заштиту деце и лабораторијски
техничари.
Члан 17.
Збрињавање и лечење повређених организује се и спроводи у служби
опште хирургије и на одељењу ортопедије са трауматологијом Опште болнице
Параћин. За збрињавање и лечење повредјених у горе наведеним ОЈ обезбеђује
се потребан број болесничких постеља и здравствених радника.
У збрињавању и лечењу повређених учествује потребан број здравствених
радника, и то: специјалисти опште хирургије, специјалисти ортопедије,
специјалисти оториноларингологије, специјалисти за анестезиологију са
реаниматологијом, анестетичари, инструментари, медицинске сестре - техничари
општег смера.
Члан 18.
Збрињавање и лечење од опекотина организује се и спроводи на одељењу
опште хирургије Опште болнице Параћин и на одељењу за пластичну и
реконструктивну хирургију Опште болнице Ћуприја. За збрињавање и лечење од
опекотина обезбеђује се потребан број болесничких постеља и здравствених
радника.
У збрињавању и лечењу опекотина учествује потребан број здравствених
радника и то: специјалисти дерматовенерологије, специјалисти хирургије,
специјалисти анестезиологије са реаниматологијом, анестетичари, инструментари
и медицинске сестре - техничари општег смера Опште болнице Параћин.
Члан 19.
Дијагностичке методе и поступци организују се и спроводе у служби
радиологије са ултразвучном дијагностиком, и служби лабораторијске
дијагностике Опште болнице Параћин. У поступку дијагностике учествује одређени
број здраврствених радника, и то: специјалисти радиологије, специјалисти
медицинске биохемије, специјалисти микробиологије, рентген техничари,
лабораторијски техничари.
Члан 20.
Медицинско снабдевање и обезеђење потребних количина лекова,
санитетског и другог медицинског материјала организује се и спроводи преко
одсека за медицинско снабдевање – болничка апотека.
Члан 21.
Спровођење мера за збрињавање и лечење повређених и оболелих у
елементарним непогодама организују помоћници директора Опште болнице
Параћин за одређене области и руководиоци организационих јединица Опште
болнице Параћин.
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Члан 22.
Овај План ступа на снагу даном доношења.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
Д И Р Е К Т О Р,
др Слађана Васић
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