
ПЛАН Б 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРИЈЕМНО_УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА ОБ ВАЉЕВО У ИЗМЕЊЕНИМ 
ОКОЛНОСТИМА 

 

I ) Функционисање Пријемно-ургентног центра од 20.03.2020.године функционише преко 
три одсека:  

1. Инфективни одсек за COVID 19 - улаз на видно обележена бочна врата 

2. Интернистички део  - улаз у интернистички део  на  врата  лево  од  шалтера за 
информације  видно обележен 

3. Хируршки део  - улаз десно од шалтера видно обележен 

II) Тријажа пацијената 

1. Пацијенти под сумњом на инфекцију COVID-19  а који су на ПУЦ упућени од стране 
лекара примарне здравствене заштите односно довежени  санитетом Службе Хитне 
медицинске помоћи се према већ договореном протоколу смештају у собу изолације, 
унапред најављени; 

2. Пацијенти под сумном на инфекцију COVID-19 као и сви фебрилни пацијенти који 
самоиницијативно долазе јављају се на шалтер ПУЦ-а, добијају маске,  затим их 
медицински техничар одводи са спољне стране у обележено жуто поље где чекају  даље 
инструкције од стране дежурног техничара и лекара;  

3. Све труднице се јављају на шалтер за информације, затим код дежурног лекара 
интернистичког одсека ако су афебрилне, затим ходником кроз интернистички део ПУЦ-а 
одлазе на гинекологију/патологију трудноће/породилиште; 

У случају да су фебрилне смештају се у обележено жуто поље и чекају даље инструкције 
од стране дежурног техничара и лекара. 

III) Рендген дијагностика 

1. Радиолошка дијагностика на ПУЦ-у  спроводиће  се за тешко покретне пацијенте; 
2. За инфективне пацијенте  спроводиће се тек након што се претходно испразни 

чекаоница испред собе за снимање. 
3. Сви остали пацијенти(неинфективни, покретни ) се упућују у стару зграду на 

рендгенско снимање. 



 

IV) Кретање запослених у ПУЦ 

1. Инфективни одсек за COVID 19  
Сви запослени у Пријемно-ургентном центру након уласка у зграду, кроз 
поликлинички део болнице, силазе до свлачиониц,  где скидају своју гардеробу, 
облаче униформе и улазе на ургентни центар на врата преко пута вешераја, где ће 
обући/навући ЛЗО . 

2. Остали запослени у хируршком и интернистичком делу улазе на врата бочно од 
кухиње. 

 

 

 

 

 

 


