
ПРЕГЛЕД УНОСА ПОДАТАКА У УПИТНИК О ПАЦИЈЕНТУ 

Општи подаци  

1
Хируршка интервенција -  Објашњење и пример у прилогу 2  

 

2Пацијент прима антимикробне лекове 

Уписати да ли пацијент у време студије прима антимикробне лекове, осим хируршке 

профилаксе администриране у 24 сата пре 8 часова ујутру на дан студије. Ако је одговор Да, 

попунити образац о потрошњи антимикробних лекова на другој страни. Ако пацијент прима 

>3 антимикробна лека, додати још један нови образац и попунити га за истог пацијента. 

3Пацијент има активну болничку инфекцију 

Дефиницију активне болничке инфекције погледати  у поглављу Подаци о болничким 

инфекцијама, Кључни појмови и напомене, као и у  прилогу 6а. 

Ако је одговор Да, уписати податке о болничким инфекцијама на другој страни. Ако пацијент 

има  више од две БИ, додати још један нови образац и попунити га за истог пацијента. 

Подаци о потрошњи антимикробних лекова 

Генерички или заштићени назив антимикробног лека, односно  ATC5 код (прилог 3). 

Пут: П = парентерално; О = орално; Р = ректално; И = инхалацијом.  

  

Индикација (прилог 4):  
CI – лечење инфекције стечене ван болнице, тј. у општој популацији;  

LI – лечење инфекције стечене у установи за дуготрајно лечења (нпр. старачком дому) или 

болници за лечење хроничних болести;  

HI – лечење болничке инфекције. 

MP - Медицинска профилакса.  

Хируршка профилакса: SP1 - једна доза; SP2 - један дан; SP3 - > 1 дан: проверити да ли је дата 

у току 24 сата пре 8 часова ујутру на дан студије;- ако јесте, проверити да ли је дата на 2 дана 

пре студије или на дан студије како би се утврдило трајање.  

О - Друга индикација (нпр. употреба еритромицина као прокинетичког лека).  

UI - непозната индикација/разлог (проверено током извођења студије преваленције).  

UNK - непознато/недостаје, информације о индикацијама нису верификоване током студије 

преваленције.  

 

Дијагноза: види списак шифара дијагноза (локализација) за употребу антимикробних лекова 

(прилог 5). 

 

Разлог у напоменама: Да/Не: Да, ако је разлог за употребу антимикробних лекова 

документован у историји болести.  

 

Промењен антимикробни лек (+разлог):  
N = нема промене,  



Е = ескалација,  

D = Де-ескалација,  

S = прелазак са парентералног (IV) на орално (per os) давање,  

А = нежељена дејства,  

OU = промена из неког другог или непознатог разлога,  

U = непознато.  

 

Датум почетка давања првог антимикробног лека (ако је промењен): Ако тренутни 

антимикробни лек замењује претходни: датум на који је примењена прва доза првог 

антимикробног лека датог за исту епизоду инфекције.  

 

Дневна доза: на пример, као „4x1г дневно“, mg-милиграми/ g-грами/ IU-интернационалне 

јединице, MU- милион IU 

 

Подаци о болничким инфекцијама  

Шифра дефиниције случаја- користити шифе из Приручника Дефиниције болничких 

инфекција, или прилог 6б у методу студије 

4
Медицинско помагало- постављено пре почетка инфекције (интубација за ПН, ЦВК/ПВК за 

ИК, уринарни катетер за ИМС).  

5
Датум почетка - навести датум само за инфекције које нису присутне на пријему, већ 

испуњавају критеријум за активну болничку инфекцију. 

6
Инфекција крви – извор (погледати у Приручнику Дефиниције болничких инфекција, или у 

прилогу 6б у методу студије): повезана са катетером (централним: C-CVC, периферни C-PVC), 

секундарна другој инфекцији: плућној (S-PUL), мокраћног система (S-UTI), органа за варење 

(SDIG), инфекцији оперативног места (S-SSI), инфекцији коже и меких ткива (S-SST), другој 

инфекцији (S-OTH) или BSI (потврђено) непознатог порекла (UO); нема података, 

информације нису доступне = UNK.  

Микроорганизми- Навести до три изолована микроорганизма користећи шестозначну шифру 

микроорганизама (прилог 7). 

7
АМР - антимикробна резистенција  

АМ: група антимикробних лекова или тестирани антибиотик у оквиру групе: S. aureus: OXA, 

GLY; Enterococci: GLY; Enterobacteriaceae: C3G, CAR; P. aeruginosa и Acinetobacter spp: CAR.  

СИР: S (осетљив), I (интермедијарно осетљив), R (резистентан) или UNK (непознато).  

ПДР: Уписати да ли је микроорганизам резистентан на све лекове (pandrug-resistant – PDR):  

N= не; P= могуће (possible); C= потврђено у референтној лабораторији (confirmed);  UNK = 

nепознато (unknown). 

 

 

 


