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П Л А Н
За организовање дјелатности у ванредним
ситуацијама Јавне здравствене установе Дом
здравља “Свети Врачеви” Челинац

Челинац, Јули 2015.године

На основу члана 23. под б. и 60. тачка 2. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама (“Сл.гласник РС” број:121/012), члана
19.Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гласник РС”
број: 14/10) и члана 30. Статута ЈЗУ Дом здравља “Свети Врачеви”
Челинац, Управни одбр Дома здравља “Свети Врачеви” Челинац на
сједници одржаној дана ____________.2015.године, д о н о с и ;
П Л А Н
за организовање дјелатности у ванредним
ситуацијама Јавне здравствене установе Дом
здравља “Свети Врачеви” Челинац
I – ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ
Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац,
угрожена је од елементарних непогода и других несрећа:
-

Пожара,
Поплаве,
Земљотреса,
Олујни и оркански вјетрови,
Удар грома,
Суша,
Велика висина (наноси снијега),
Епидемија

1. Угроженост од пожара
Потенцијалне критичне тачке угрожености од пожара су:
- главна трафо станица у згради Дома здравља,
- подстаница централног гријања у згради Дома здравља,
- разводни ормари електричне енергије у подручним амбулантама
Јошавка, Бранешци и Дубрава Стара,
- електричне инсталације, уређаји и електричне гријалице које се
користе у току зимског периода

-22. Преветивне против пожарне мјере
- Опрема и средства за гашење пожара
- Врста и број против-пожарних апарата
У објекту Дома здравља распоређено је 19 против-пожарних
апарата (2 апарата S-6, 15 апарата S-9 и 2 апарата CO2).
У објекту Амбуланте Јошавка 3 апарата (2 апарата S-9 и 1 апарат
CO2).
У објекту Амбуланте Бранешци 2 апарата ( 1 апарат S-9 и 1 апарат
CO2).
У објекту Амбуланте Стара Дубрава 2 апарата S-9.
У објекту Дома здравља разведена је унутрашња хидрантска
мрежа са по четири хидранта за сваку етажу објекта.
У амбуланти Стара Дубрава један хидрант је постављен на улазу
у чекаоницу, док у подручним амбулантама Јошавци и Бранешци нису
постављени хидранти.
ОБУКА РАДНИКА
Обуку радника Дома здравља из области пожара обавља предузеће
са којим Дом здравља има закључен уговор.
Сви запослени се обучавају из области пожара (врста пожара, узроци
пожара, начин унапређења заштите од пожара, поступак радника у случају
избијања пожара, начин руковања апаратима за гашење пожара итд.
РОК: Континуирано током године.
АЛАТ и ПОТРЕБНА ОПРЕМА
У Дому здравља потребно је да постоји следећа помоћна опрема и
алати за отклањање последица од елементарних непогода:
- Лопате ........ 4 комада,

-

-3 Грабље (металне .... 2 комада),
Мотике ........ 3 комада,
Сјекире ........ 2 комада,
Ашови ........ 2 комада,
Тестера ........ 1 комад,
Колица ...... 1 комад,
Ћебад,
Кабанице,
Чизме,
Агрегат,
Чамац

Ова опрема ће бити намијењена у координацији и сарадњи са
Штабом Скупштине општине Челинац.
Алат и потребну опрему, као и воду, техничку и пијаћу одговорно
лице Јанковић Бранко је дужан да на правилан начин ускладишти у
просторију код РТГ на првом спрату.
У случају елементарне непогоде – суше или смањења капацитета
или нестанка воде у објекту Дома здравља и подручним амбулантама,
обезбиједити канте, канистере и бурад за залихе воде за 2 дана.
Задужује се одговорно лице Јанковић Бранко, да набави потребну
опрему (канте, канистере и буради и да их ускладишти у гараже Дома
здравља), а у подручним амбулантама на мјеста које одреди одговорно
лице.
Организовање и спровођење заштите од пожара врши се на основу
Закона о заштити од пожара, као и Плана заштите од пожара Дома здравља.
Одговорно лице је Савић Жарко, радник Дома здравља који врши
превентивне мјере унутрашње контроле, организације против-пожарног
обезбјеђења објекта Дома здравља и подручних амбуланти, као и да
одржава стабилним и исправних систем за дојаву пожара са аутоматским и
ручним јављачима распоређеним по просторијама и централом смјештеној
у објекту, као и да редовно контролише ознаке за евакуацијске путеве.
-4 -

Редовно одржавање хидрантских цијеви и млазница у објекту Дома
здравља и редовно одржавање хидрантских цијеви у подручним амбулантама Јошавка, Бранешци и Дубрава Стара.
Редовно одржавање средстава (апарата) за гашење,
Редовно одржавање искључних аутоматских склопки у електричним
разводним ормарима у сваком објекту,
Редовно одржавање вањског хидранта.
Одговорно лице је, као и свака особа која примјети пожар дужна да
услед откривања пожара (преко ватро дојавне централе, усмено или путем
телефона) дужно је да отклони (угаси) пожар приручним средствима
(апарати за гашење пожара), у случају да радник или одговорно лице не
може да угаси пожар дужни су да обавијесте надлежне (ватрогасну службу)
и надлежне у Дому здравља – Директор доноси наредбу за узбуњивање и потом ће одговорно лице обићи све просторије у објекту и
додатно извршити узбуњивање радника Дома здравља.
Прије доласка ватрогасне јединице искључити струју у објекту и по
могућности склонити све ствари и уређаје на безбједно мјесто.
Послије гашења пожара увести дежурство са задатком да чува
објекат од даљих оштећења и отуђивања имовине.
Списак лица задужених за спашавање од пожара
1.
2.
3.
4.
5.

Зебић Миладин, одговорно лице,
Јаничић Драшко,
Савић Жарко,
Купрешак др Драшко,
Јанковић Бранко

Земљотрес
1.
2.
3.
4.
5.

Ђекић Мирослав, одговорно лице,
Савић Жарко,
Топић др Ирена,
Катана Невена,
Алексић Борка
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Олујни и оркански вјетрови
1.
2.
3.
4.
5.

Јанковић Бранко, одговорно лице,
Ђекић Мирослав,
Новаковић Живана,
Кострешевић Сања,
Кокан Винка

Удар грома
1.
2.
3.
4.
5.

Вујнић др Дијана, одговорно лице,
Радосавац Мирослава,
Вадић Миладинка,
Мартиновић Јелена,
Павловић Мирона

Суша
1.
2.
3.
4.
5.

Јанковић Бранко, одговорно лице,
Маринковић др Ранка,
Радосавац Мирослава,
Топић Гордана,
Илић Сњежана

Туча (град)
1.
2.
3.
4.
5.

Грбић др Драгана, одговорно лице
Ђекић Мирослав,
Спасојевић Миладинка,
Фимић Биљана,
Маглов Зорка

-6Снијег

1.
2.
3.
4.
5.

Јаничић Драшко, одговорно лице
Савић Жарко,
Зебић Миладин,
Јанковић Бранко,
Цвијановић Недељко

II – П О П Л А В А
Процјене угрожености
Обзиром на локацију зграде Дома здравља и подручних амбуланти,
објекат Дома здравља је угрожен поплавама и то приземље објекта. Услед
поплаве може доћи до прекида електроенергетских инстлација (гријање,
вода, струја) и до оштећења намјештаја и медицинских уређаја и опреме.
Превентивне мјере за елементарну непогоду од поплава
Код пораста ријеке Врбање, а прије њеног изливања предузети
следеће мјере:
- Дизање све опреме са патоса у приземљу објекта на један метар
висине,
- Искључити електричну енергију у приземљу објекта,
- Обезбиједити довољне количине хране, воде и осталих
потрепштина за раднике хитне помоћи и за остале раднике Дома
здравља који услед поплаве остају у просторијама Дома здравља.
У случају излијевања ријеке Јошавке здравствену заштиту
пацијената који су регистровани у Амбуланти Јошавка преузима и пружа
медицинско особље из подручних амбуланти Бранешци и Укрина.
Алтернативни правац за збрињавање пацијената, односно превоз
пацијената и медицинског особља је преко Прњавора ка Бања Луци.
остале алтернативне правце у случају ванредних околности за
евакуацију становништва угоржених елементарним непогодама и медицинског особља, одредит ће се у сарадњи са Општинским штабом цивилне
заштите Челинац.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зебић Миладин,
Јанковић Бранко,
Јанковић Николина,
Јанковић Жељана,
Милосављевић Миливојка,
Стевановић Жељка

Задатак ових лица да прије поплаве изврше послове који су предње
наведени, те да послије повлачења воде приступе чишћењу објекта.
Земљотрес
Процјена угрожености
Усљед земљотреса може доћи до оштећења објекта Дома здравља и
подручних амбуланти, рушења објекта или дијелова објекта, пожара, квара
на инсталацијама и прекид енергетских инсталација.
Превентивне мјере
Услучају земљотреса запослени су дужни да у објекту Дома здравља
или у подручним амбулантама стану у простор штока врата, те да послије
земљотреса без панике напусте Дом здравља или објекте подручних
амбуланти и удаље се на безбиједну удаљеност од објекта.
Одговорно лице Савић Жарко је обавезан да искључи електроенергетске инсталације, да не би услед земљотреса дошло до пожара,
односно уништења инвентара и уређаја.
Особље Дома здравља које је одређено за спашавање од последица
земљотреса дужно је приступи евентуалном расчишћавању рушевина
и указивању прве помоћи особљу и пацијентима који су повријеђени у
земљотресу.
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Процјене угрожености
Рушење дијелова објекта, кварови на инсталацијама, пожар или
уништење инвентара, уређаја итд., у случају олује и орканских вјетрова.
Превентивне мјере
Одговорно лице Савић Жарко је обавезан да искључи електроенергетске инсталације, да не би услед олујно орканских вјетрова дошло до
пожара, односно уништења инвентара и уређаја.
Радници који су овим Планом именовани за спашавање од орканских
и олујних вјетрова су дужни приступити евентуалном расчишћавању
рушевина и указивању прве помоћи особљу и пацијентима који су повријеђени услед олује и орканских вјетрова.
Удар грома
Процјене угрожености
Пожар у објекту, оштећење дијела објекта, кварови или уништење
електричних инсталација и опреме.
Превентивне мјере
Искључити струју у цијелом објекту, у случају пожара приступити
гашењу приручним средствима, као и склањању предмета и опреме
угрожене пожаром.
Особље које је именовано за спашавање од удара грома дужно је
приступити указивању прве помоћи како особљу, тако и пацијентима
повријеђених од удара грома.
Су ш а
-9Процјена угрожености

Смањење капацитета или нестанак воде у објекту.
Превентивне мјере
Благовремено обезбиједити залихе воде (воду за пиће и техничку
воду), и зато унапријед одређену амбалажу (канте, бурад итд.), залихе за 2
дана.
У случају дужег прекида водоснабдијевања обезбиједити напајање
објекта Дома здравља са алтернативних изворишта (Кузмановића
водовод).
Туча (град)
Процјена угрожености
Чишћење објекта, прекид електро-енергетских инсталација.
Превентивне мјере
На вријеме склонити возило Дома здравља у гараже, затворити
прозоре итд. Послије падавина приступити чишћењу објекта и утврдити
евентуалну штету.
Особље Дома здравља које је именовано за спашавање од последица
туче (града) је дужно да приступи указивању прве помоћи како особљу,
тако и пацијентима који су угрожени од те елементарне непогоде.
Снијег (висина снијега)
Процјена угрожености
Услед великих наноса снијега онемогућен долазак особља и
пацијената у Дом здравља.
Превентивне мјере
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Очистити прилазне путеве објекту Дома здравља и подручним
амбулантама.
Особље Дома здравља које је одређено за спашавање од наноса
снијега дужно је да приступи указивању прве помоћи како особља, тако и
пацијената који су угрожени (смрзотине итд.).
Процјена угрожености од појаве епидемије послије елементарних
непогода.
Основна дјелатност ЈЗУ Дом здравља Челинац је пружање примарне
здравствене заштите становништву ради спречавања појаве заразних
болести и појаве епидемије.
Процјена угрожености
Као посљедица елементарних непогода може доћи до појаве заразних
болести (жутица, цријевне инфекције итд.), као и незаразне болести разних
врста повреда, повишен притисак итд.
Превентивне мјере
- Провести дезинфекцију објеката и земљишта код поплава,
- Провођење редовне дератизације против глодара,
- Провођење редовне дезинсекције
ЈЗУ Дом здравља има опрему и кадрове за провођење превентивних
мјера спречавања епидемије.
Дом здравља је обавезан према одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, и да обезбиједи резерве лијекова, дезинфекционих средстава, заштитних и других медицинских средстава и опреме
за редовно обављање дјелатности и употребу у случају избијања епидемије
са великим бројем обољелих лица.
Саставни дио овог Плана је списак резервних лијекова
дезинфекционих средстава, заштитних и других медицинских средстава,
као и списак потребне опреме и алата.
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Списак лица задужених за спречавање појаве епидемије:
1.
2.
3.
4.
5.

Тодоровић др Бранкица, одговорно лице,
Вујнић др Дијана,
Слоћук Јосип,
Ђекић Мирослав,
Зебић Миладин

ЈЗУ Дом здравља “Свети Врачеви” Челинац према одредбама члана
23. под в. и члана 93. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Сл. гласник РС” бр. 121/012), именује:
ТИМ за пружање прве медицинске помоћи у саставу:
1. Топић др Ирена,
2. Маринковић др Ранка,
3. Грбић др Драгана,
4. Илић др Сања,
5. Јанковић Николина,
6. Рулић Јованка,
7. Јанковић Бранко,
8. Вадић Миладинка,
9. Спасојевић Тања,
10.Радосавац Мирослава
Задатак тима је да становништву угроженом од елементарних
непогода пружи прву медицинску помоћ стандардним и приручним
средствима на лицу мјеста, предузима одговарајуће мјере рањеним
повријеђеним и обољелим грађанима, предузме санитетске мјере
евакуације и транспорт до најближе здравствене установе.
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Саставни дио овог Плана је План резервних љекова, дезинфекционих
средстава, заштитиних и других медицинских средстава, списак пацијената
на дијализи у КБЦ Бања Лука, као и списак болесника – дијабетичара ТИП1.
План ступа на снагу даном доношења.
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