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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

о оцјени урађене докторске тезе 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 
На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на VIII 
редовној сједници одржаној дана, 20.09.2016. год, донијело је одлуку под бројем 
18/3.655/2016, о именовању комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр. 
Слободана Станића,  доктора медицине,  под називом: „Фактори ризика за настанак  
инфекција оперативног мјеста на хируршким клиникама Универзитетске болнице 
Клиничког центра Бања Лука“ у саставу:  

1. Др Вељко Марић, редовни професор, ужа научна област Хирургија, 
Медицински факултет Фоча, Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник 

2. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирургија, 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан, 

3. Др Јања Бојанић, ванредни професор, ужа научна област Епидемиологија 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан, 
 

 Након детаљног прегледа урађене докторске тезе кандидата мр. Слободана Станића, 
именована комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета 
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извјештај: 
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1. УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 

 
Докторска теза кандидата мр. Слободана Станића, доктора медицине, написана је 
латиничним писмом (Фонт Times New Roman, величина 12, проред 1,5) и штампана 
на А 4 формату. Теза је написана прегледно, јасно и језички коректно на 108 
страница уз цитирање 199 научних референци. Садржи 18 табела, 7 графикона и 4 
прилога. 
У складу са методологијом писања научноистраживачких радова, докторска теза 
садржи сљедећа поглавља: Увод, Циљеве истраживања, Хипотезе, Пацијенти и 
методе истраживања, Резултати, Дискусија, Закључци , Литература , Прилози,  и 
сажетак на српском и енглеском језику.  
 
 

2.УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Уводни дио са прегледом литературе јасно даје увид у научна сазнања везана за 
проблем болничких инфекција (БИ). 
БИ данас представљају глобални јавно-здравствени проблем присутан у свим 
системима са низом значајних посљедица као што су медицинске, економске, 
правне, етичке и друге. Настају код болесника и особља у болници или некој другој 
здравственој установи, као локално или системско обољење које је резултат реакције 
организма на присуство инфективног агенса (једног или више) или његових токсина, 
а које у болесника није било присутно, нити је он био у инкубацији  код пријема у 
болницу или другу здравствену установу , 
Кандидат истиче да БИ инфекције могу код болесника узроковати различит степен 
компликација које су најчешће пролазне и буду излијечене, али могу постати и већи 
проблем од основне болести и узроковати трајне посљедице као што су инвалидност 
или чак смрт. Дакле, БИ представљају значајан узрок додатног морбидитета и 
морталитета у болницама што има за посљедицу и дужу хоспитализацију уз 
повећање трошкова лијечења. Иако је последњих година учињен велики напредак у 
познавању њихове епидемиологије, БИ и даље представљају значајан здравствени 
проблем у развијеним, а поготово у неразвијеним земљама свијета. Тако се у 
Европској унији годишње региструје око 4 милиона БИ  које директно узрокују око  
37.000 смртних исхода, док се у САД-у годишње региструје између 1,7 - 2 милиона 
БИ са око 100.000  смртних случајева. У неразвијеним и земљама у развоју, 
учесталост БИ је још већа. Продужење хоспитализације због БИ варира између 5 и 

29,5 дана. 

Иако се данас у медицини примјењују све савременије хируршке технике, инфекције 
оперативног мјеста (ИОМ) представљају једну од најучесталијих група БИ које 
продужавају боравак пацијената у болници за 7до 11 дана на што је указало више 
студија. 
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У уводном дијелу кандидат даје преглед најзначајнијих досадашњих истраживања у 
свијету и резултате епидемиолошких студија које су проведене у многим земљама, 
укључујући и дужину хоспитализације и трошкове лијечења насталих као посљедица 
присуства БИ Такође, кандидат истиче да додатни значај болничким инфекцијама 
даје растуће ширење сојева резистентних на антибиотике, што представља сталну 
пријетњу јавном здрављу. 
Разлог због чега су ова истраживања проведена је да и поред постојеће законске 
регулативе у Републици Српској и препорука свјетских здравствених стручњака, 
епидемиолошки надзор над БИ у Републици Српској није успостављен према 
важећем протоколу. Осим тога, није спроведена ниједна национална студија 
преваленције БИ, па је и сама учесталост инфекција непозната, као и величина 
проблема, узрочници инфекција и њихова резистенција.  
Циљ овог рада је био да се студијом преваленце утврди учесталост и врсте  БИ на 
хируршким клиникама Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука, а 
студијом инциденције, кроз период од 11 мјесеци, утврди учесталост инфекција 
оперативног мјеста, фактори ризика за њихов настанак, узрочници и њихова 
резистенција на антибиотике.  
На основу досадашњих сазнања, кандидат полази од хипотезе да је учесталост БИ на 
хируршким клиникама Универзитетске болнице Клиничког центра Бања Лука 
слична као и у другим земљама у окружењу, те да се међу најучесталијим 
инфекцијама у Клиничком центру налазе инфекције мокраћног система, инфекције 
оперативног мјеста и инфекције крви са предиспонирајућим факторима ризика за 
њихов настанак и најчешћим узрочницима 
У уводном дијелу кандидат износи економски терет, правни и етички аспект БИ . 
Мјерење цијене БИ је тешко и финансијски утицај БИ је различит у различитим 
здравственим системима. Ипак, бројне студије су показале могућу величину 
проблема. У Европи се БИ процјењују на 7 милијарди US долара, укључујући само 
директне трошкове узроковане са додатних 16 милиона болничких дана. Процјене 
ових трошкова у САД се годишње крећу од 6,5 милијарди US долара до 8,9 
милијарди US долара за само пет најчешћих инфекција, при чему  укупним 
трошковима највише доприносе ИОМ (33,7%). Што се тиче правног аспекта, наводи 
да, позитивно законодавство у највећем броју земаља дефинише обавезе 
здравствених установа на заштити здравља пацијента-корисника као и запослених, 
посебно у области додатног експонирања ризицима и опасностима. БИ често доводе 
до кршења ове обавезе. Етички аспект подразумијева да здравствени радници у 
ситуацији постојања објективног ризика у оквиру своје професије чине све да га 
доведу на ниво „прихватљивог“, не само што је неки ризик до те мјере неизбјежан да 
се мора прихватити већ и за то што је изолована активност здравствених радника 
често недовољна да ријеши разлог његовог постојања. 
Сваки реченични навод или наведени пасус праћен је одговарајућим референцама, 
од историјског прегледа ове проблематике као и истраживања у том подручју, до 
најновијих референци и навода из литературе који говоре у прилог потребе за 
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сталним епидемиолошким надзором над болничким инфекцијама. Литература 
кориштена у докторској дисертацији је из разних извора, правилно је цитирана, 
адекватна, савремена и укључује све аспекте истраживања дисертације. 
Дисертација кандидата мр. Слободана Станића је дала битан допринос у 
дефинисању проблема БИ на хируршким клиникама Универзитетске болнице 
Клиничког центра у Бањој Луци, а посебно инфекцијама оперативног мјеста, 
факторима ризика за њихов настанак, врсти узрочника и њиховој резистенцији на 
антибиотике. 
Познавање фактора ризика за настанак БИ представља предуслов за њихову 
превенцију Ризици за настанак свих БИ па самим тим и ИОМ, могу се смањити 
спровођењем организованог надзора над БИ. Спровођење епидемиолошког  надзора 
над БИ представља први корак у њиховој превенцији и сузбијању.  
 
 

3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

Изабрана методологија рада је у складу са циљевима истраживања.  

Ради утврђивања учесталости и врсте БИ  на хируршким клиникама Универзитетске 
болнице Клиничког центра Бања Лука(осим Клинике за дјечију 
хирургију)спроведена је студија преваленције према стандардном методу ECDC.  

Студија преваленције (пресјека) 

У студији су учествовале хируршке клинике Универзитетске болнице Клиничког 
центра Бања Лука, осим Клинике за дјечију хирургију. У студију су  укључени сви 
хоспитализовани пацијенти тј. сви пацијенти који су примљени на одјељење  прије 
или у 8 сати ујутро  и нису отпуштени са одјељења  у току студије. У студију се 
укључени пацијенти који  су привремено одсутни са одјељења  у вријеме извођења 
студије, због дијагностичке или терапијске процедуре на неком другом одјељењу. У 
студију су били  укључени и пацијенти који су у болници али се отпуштају кући на 
неколико сати у току дана или преко викенда. 

Из студије су искључени пацијенти који су примљени само на један дан (дневне 
болнице, хитне службе, пацијенти на дијализи, пацијенти примљени на третман или 
хируршку интервенцију која се завршава у истом дану). У току провођења студије  је 
кориштен стандардни протокол ECDC-а базиран на пацијенту, гдје се деноминатор 
подаци прикупљају за сваког пацијента. Подаци су се прикупљали на два нивоа: 
подаци о болници и подаци о сваком пацијенту. Тим за истраживање чинили су: 
истраживач,  епидемиолози и медицински техничари Института за јавно здравство, и 
здравствени професионалци клиника укључени у превенцију и контролу БИ. 
Попуњен је упитник за здравствену установу  како би се подаци,  добијени у студији, 
могли приказати према типу и величини здравствене установе као и према 
просјечном трајању хоспитализације, варијабли која утиче на карактеристике 
преваленције јер је познато да пацијенти са инфекцијом бораве у болници дуже од 
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просјечне болничке популације. (Прилог 1). За сваког пацијента који је био укључен 
у студију попуњен је Епидемиолошки упитник за прикупљање података о пацијенту,  
који укључује опште податке о пацијенту и податке о ризико-факторима (хируршки 
захват по пријему, McCabe скор, инвазивне процедуре)  (Прилог 2).  На истом 
упитнику су се уписивали  и подаци о БИ (за пацијенте са инфекцијом која 
задовољава критеријуме дефиниције БИ) и/или подаци о употреби антибиотика (за 
пацијенте који примају антибиотике).  За попуњавање упитника су се користиле 
температурне листе пацијената, историје болести, микробиолошки и други налази, 
сагледавање стања пацијената и консултације са одјељенским љекаром. Ради 
откривања пацијента који има неку БИ, посебна  пажња се односила на температуру 
> 37 °C, примијењену антимикробну терапију и антипиретике, микробиолошке 
резултате, дијагностичке и терапијске инвазивне процедуре. За постављање 
дијагнозе БИ био је задужен одјељенски љекар хируршке клинике заједно са 
истраживачем.  

 

Студија инциденције (проспективна кохортна студија) 

У циљу утврђивања учесталости ИОМ кроз инциденцу у односу на оперисане  
пацијенте на хируршким клиникама Универзитетске болнице Клиничког центра 
Бања Лука  (осим Клиника за дјечију хирургију и максилофацијалну хирургију ) 
спроведена је  проспективна кохортна студија у трајању од 01.11.2014. године до 
30.09.2015. године. У обзир су  узети пацијенти који су на праћеним одјељењима 
провели 72 часа и више. Пацијенти премјештени из других болница, или са других 
одјељења на студијска одјељења, укључени  су у кохорту, уколико нису имали знаке 
инфекције на пријему и у току наредних 72 сата. Утврдила се инциденција ИОМ, у 
односу на оперисане пацијенте. 

Ради идентификације фактора ризика за настанак ИОМ  у оквиру проспективне 
кохортне студије спроведена је угњежђена анамнестичка студија фактора ризика 
ИОМ (nested case-control study). Групу случајева  чинили су  пацијенти код којих је у 
периоду праћења идентификована ИОМ. За сваког пацијента са ИОМ 
идентификоване се по двије контроле, односно хронолошки сљедећа два пацијента 
истог пола и сличног узраста (+5 година) над којима је вршен надзор, а који нису 
добили ИОМ. Инфекција оперативног мјеста се идентификовала личним увидом у 
стање пацијента, постојећу медицинску документацију (историје болести, 
температурне листе, лабораторијске налазе, микробиолошке налазе узетих брисева 
узетих са оперативног мјеста и сл.) уз коришћење дефиниција које се примјењују у 
Европској унији, а које су урађене од стране ECDC-a уз протокол који је прилагођен 
нашим условима. У студију  су били  укључити само пацијенти који су дали писану 
сагласност за учешће у студији,  

Регистроване су све ИОМ, а добијени подаци су се уносили у епидемиолошки 
упитник за ИОМ специјално  направљен за ово истраживање. (Прилог 3). 
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Упитник садржи сљедеће дијелове: 

Основни подаци о пацијенту (име, презиме, старост, пол, датум пријема у 
болницу, датум пријема на дато одјељење, дужина преоперативног боравка у 
болници, врста пријема, одјељење, датум отпуста, дестинација по отпусту, нека 
друга БИ на пријему); 

Унутрашњи фактори ризика, који су у литератури описани као фактори 
ризика за настанак БИ (дијабетес, неоплазма, бубрежна инсуфицијенција, хронично 
обољење јетре, хронично обољење плућа, нека друга инфекција, гојазност ≥25, 
малнутриција, пушење);  

Преоперативна припрема болесника (преоперативно купање, 
преоперативно бриање, начин бријања, колико сати након бријања је извршена 
операција, примјена антибиопрофилаксе до два дана прије операције. 

Хируршка интервенција (датум интервенције, ургентност интервенције, 
назив хируршке интервенције, дужина трајања интервенције у минутама, број 
присутних особа током интервенције, класа контаминације оперативног мјеста - 1,2, 
3 или 4, скор АSА од 1 до 5, дужина боравка у јединици интензивне његе изражена у 
данима, боравак у јединици интензивне његе дуже од једног дана и скор NNIS и 
присуство стоме. 

Примјена инвазивних процедура и лијекова у дијагностичке и 
терапијске сврхе (периферни венски катетер, централни венски катетер, уринарни 
катетер, дужина катетеризације у данима, ендоскопска процедура, механичка 
вентилација, дренажа оперативног мјеста, дужина дренаже, постоперативно 
отварање ране, назогастрична сонда, примјена седатива, примјена цитостатика, 
кортикостероиди, зрачна терапија);  

Подаци о примјени антибиотика (за профилаксу, за терапију, врста 
антибиотика, дужина примјене) 

Подаци о регистрованим ИОМ (датум дијагностиковања инфекције, 
лабораторијска потврда инфекције, изолација микроорганизма, назив изолованих 
микроорганизама и њихова сензитивност/резистенција на антибиотике 

Исти епидемиолошки упитник који се користио у истраживању користио се и за 
пацијенте са ИОМ и пацијенте  контролне групе, без ИОМ. 

Микробиолошка испитивања узорака од пацијената са ИОМ су се спроводила у 
ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске  и у Заводу за микробиологију 
Универзитетског Клиничког центра . 

Критеријуми за постављање дијагнозе ИОМ 

Дијагноза ИОМ се постављала према дефиницијама Eвропског центра за контролу 
болести (ЕCDC): 

Површна инфекција оперативног мјеста (инцизије, реза)  
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Инфекција се јавља у року од 30 дана након операције и захвата само кожу и 
поткожно ткиво инцизије и укључује најмање један од слиједећих налаза: 

Гнојна дренажа са или без лабораторијске потврде, из површинске инцизије; 

Микроорганизми изоловани из културе секрета површинске инцизије (узорци узети 
под асептичним условима); 

Најмање један од слиједећих симтома или знакова инфекције: бол или осјетљивост, 
локализовани оток, црвенило или осјећај топлоте и намјерно отворену инцизију од 
стране хирурга, осим уколико је култура инције негативна;  

Дијагноза површинске инцизијске инфекције (ИОМ) постављена од стране  хирурга 
или надлежног љекара. 

Дубока инфекција инцизије (Дубока инфекција оперативног мјеста) 

Инфекција се јавља 30 дана након операције ако није уграђен имплантат, или у року 
од једне године ако је уграђен имплантат, и инфекција указује да је повезана са 
операцијом и инфекција захвата дубоко меко ткиво (нпр. фасција, мишић) инцизије‚ 
и најмање једно од сљедећег:  

Гнојна дренажа из дубоких ткива инцизије, али не из органа или тјелесне шупљине у 
хируршком пољу; 

Спонтана дехисценција дубоке инцизије или је рану намјерно отворио хирург зато 
што је пацијент имао најмање један од слиједећих знакова  или симптома: повишена 
тјелесна температура (>38 °C), локализовани бол или осјетљивост, осим ако је 
култура инцизије негативна. 

Апсцес или други доказ инфекције која захвата дубоку инцизију, утврђен директним 
увидом хирурга у току прегледа, током поновне операције, или хистопатолошком 
или радиолошком дијагностиком; 

Дијагноза дубоке инфекције инцизије (ИОМ) постављена од стране хирурга или 
надлежног љекара.  

Инфекција органа/тјелесних шупљина у хируршком пољу  

Инфекција се јавила у року од 30 дана од операције ако није уграђен имплантат, или 
унутра годину дана ако је имплантат уграђен, и инфекција указује да је повезана са 
операцијом, и инфекција захвата било коју анатомску структуру (орган, тјелесна 
шупљина) осим инцизије, фасција или мишићних ложа, која је отварана или се њоме 
манипулисало у току операције, и најмање једно од сљедећег:  

 Гнојна дренажа из дрена постављеног у орган/тјелесну шупљину; 

 Микроорганизме изоловане из културе секрета или ткива оперативног мјеста 
узетих под асептичним условима;  

 Апсцес или други доказ инфекције која захвата орган/тјелесну шупљину пронађен 
приликом директног прегледа, током поновне операције, или хистопатолошком 
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или радиолошкомм дијагностиком; 

 Дијагнозу инфекције органа/тјелесне шупљине постављену од стране хирурга или 
ординирајућег љекара. 

За процјену општег здравственог стања пацијената прије операције користиће се 
скор АSA . 

На основу овог скора сви пацијенти се дијеле у 5 категорија: 

АSA 1: Пацијент је доброг здравственог стања 

ASA 2: Пацијент има обољење умјереног интензитета 

ASA 3: Пацијент има тешко обољење, али које не узрокује инвалидност 

ASA 4: Пацијент са тешким обољењем које угрожава његов живот 

ASA 5: Пацијент лошег здравственог стања са лошом прогнозом у наредна 24 часа. 

Према традиционалној класификацији оперативно мјесто може бити: чисто, чисто-
контаминирано, контаминирано и прљаво [34]. 

Чиста рана је неинфицирана оперативна рана код које нема упале није се ушло у 
респираторни, алиментарни, генитални или неинфицирани уринарни тракт. Поред 
тога чисте ране су примарно затворене и ако је потребно дрениране затвореном 
дренажом. Оперативне инцизијске ране које прате непенетрирајуће трауме треба 
укључити у ову категорију. 

Чисте-контаминиране ране су оперативне ране код којих се уз контролисане 
услове и без неуобичајене контаминације ушло у респираторни, алиментарни, 
генитални или неинфицирани уринарни тракт. Овом категоријом су посебно 
обухваћене операције билијарног тракта, апендикса, вагине и орофаринкса, под 
условом да се није наишло на инфекцију. 

Контаминиране ране обухватају отворене, свјеже акциденталне ране или операције 
са великим нарушавањем асептичне технике или масивним изливањем садржаја из 
гастроинтестиналног система или продор у генитоуринарни или билијарни систем уз 
присуство инфицираних урина или жучи. 

Прљава и инфицирана оперативна места (ране): укључују старе трауматичне ране 
са девитализованим ткивом, страним тијелима или фекалном контаминацијом, као и 
оперативна мјеста са акутном бактеријском инфламацијом или перфорираном 
висцером (утробом) или присутном гнојном колекцијом. 

NNIS индекс узима у обзир следеће факторе ризика за настанак ИОМ: скор АSA, 
дужину трајања хируршке интервенције и класу контаминације оперативног мјеста. 
Фактори ризика се означавају са 0 или 1 у зависности од нивоа ризика и на крају 
сабирају.  
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Одређивање NNIS индекса се врши на слиједећи начин: 

Скор АSA 

1 и 2 = 0 

3,4 и 5 = 1 

Дужина интервенције у односу на неку оптималну дужину: т сати (75 перцентила 
дистрибуције дужине операција) 

Дужина интервенције <П75 = 0 

Дужина интервенције >П75 = 1 

Класа контаминације 

Класе 1 и 2 (чисто и чисто-контаминирано оперативно мејсто) = 0 

Класе 3 и 4 (контаминирано и прљаво оперативно мјесто) = 1 

Укупни NNIS индекс класификује пацијенте у четири категорије ризика за настанак 
ИОМ (0,1,2 и 3). 

Статистичка обрада података 

Сви упитници су се најприје шифрирали, направила база података, и статистичка 
обрада података се урадила помоћу програмског пакета  SPSS-20.0 za WINDOWS.  

У раду су  се користиле методе дескриптивне статистике: 

Мјере централне тенденције: аритметичка средина (x) 

Мјере варијабилитета: интервала варијације (мaкс-мин) и стандардна 
варијација (СД) 

Релативни бројеви (пропорције) 

Од метода аналитичке статистике у раду су се користиле 

Методе идентификације емпиријских расподјела 

Методе за процјену значајности разлика: 

Студент-oв т тест 

Hi-квадрат (χ2 тест) 

Фишеров тест тачне вјероватноће 

Мултиваријантне статистичке методе за процјену значајности повезаности: 

Униваријантна логистичка регресиона  

Мултиваријантна логистичка регресиона анализа 

За зависно промјењиву варијаблу узимало се присуство, односно одсуство ИОМ, а за 
независне све остале варијабле. Све варијабле  по којима се студијска и контролна 
група статистички значајано разликовала у униваријантној регресионој 
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анализи,ушле су у  модел мултиваријантне логистичке регресије. 

Значајност независних варијабли у униваријантном и мултиваријантном 
логистичком моделу процјењиваће се са вјероватноћом p ≤ 0,05. 

Истраживање  је проведено  кроз сљедеће фазе: 

Прва фаза:  

креирање анкетних упитника,  

израда базе података, 

Друга фаза:  

спровођење судије пресјека на одабраним одјељењима  октобар 
2014. године) 

спровођење проспективне кохортне студије инцидеције ИОМ и 
угњежђене анамнестичке студије (10.11.2014.godine do 30.9.2014. године), и унос 
података у базу. 

Трећа фаза:  

статистичка обрада података  

писање докторске дисертације 

 

Примјењене методе у раду су јасне и у складу са литерарним наводима, узорак је 
јасно дефинисан. Истраживање задовољава критеријуме добро дизајниранх студија 
које су кориштене у истраживању ( Студија преваленције  болничких инфекција, 
Студија инциденције (проспективна кохортна студија ) и угњежђена анамнестичка 
студија фактора ризика инфекција оперативног мјеста (Nested Case-Control Study). 

Није било промјене плана истраживања, а испитивани параметри дају довољно 

елемената за закључивање. Избор узорка и начин провођења истраживања је до- 

бро испланиран, уз поштивање и примјену етичких, законских и истраживачких на- 

чела и смјерница. Методологија анализе добијених резултата је савремена и данас 
представља стандард у провођењу наведеног истраживања на националном нивоу , 
као и провођење континуираног епидемиолошког надзора над болничким 
инфекцијама у Републици Српској. 

Одабране статистичке методе за анализу добијених резултата су стручно одабране. 

Добијени резултати су приказани јасно  табеларно и графички, уз текстуалне 
коментаре 
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4. РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

 

Резултати су детаљно разрађени и документовани, презентовани апсолутним 
бројевима, релативним бројевима, статистичким вриједностима уз кориштење 
статистичких показатеља, а приказани једноставним и разумљивим табелама и 
графиконима. 

Студијом преваленције је обухваћено 196 пацијената који су се у вријеме извођења 
студије затекли на клиникама. Код 23пацијента  утврђена је БИ, па је тако 
преваленција пацијената са БИ износила 11,7%, колико износи и преваленција БИ. 
Највиша преваленција је забиљежена у добној групи 60 до 79 година 
(13,7%),значајно чешће  код мушкараца. Највећу преваленцију БИ је имала Клиника 
за анестезију и интензивно лијечење (37,5%).  

Најучесталије болничке инфекције су биле инфекције оперативног мјеста, које су 
чиниле 60,8% од укупно регистрованих болничких инфекција. Половина ових 
инфекција су дубоке инфекције оперативног мјеста, површне инфекције оперативног 
мјеста чине 8,7%, а инфекције оперативног мјеста са захватањем органа/тјелесних 
шупљина 21,7% од свих БИ. Пнеумоније и инфекције гастроинтестиналног система 
су биле заступљене са по 8,7%, док су остале регистроване инфекције чиниле по 
4,3% (инфекција централног нервног система, инфекција кардиоваскуларног 
система, бронхитис и инфекција уринарног тракта). 

Микробиолошку потврду у вријеме провођења студије преваленције имало је 47,8% 
инфекција. Најчешће изоловани узрочници у студији преваленције су били 
Аcinetobacter spp., Еnterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus.  

У студији инциденције највећа инциденција је регистрована на Клиници за 
анестезију и интензивну његу (хируршка) (2,65%)и Клиници за ортопедију (2,48%). 
Идентификовани су следећи фактори ризика за настанак ИОМ: дужина 
хоспитализације, преоперативно бријање, дужина времена од бријања до операције, 
број особа у операционој сали, класа контаминације оперативног мјеста, АSА4, 
боравак у јединици интензивне његе дужи од једног дана, стома, периферни венски 
катетер, централни венски катетер, дужина дренаже, постоперативно отварање ране, 
дужина уринарне катетеризације. Независни фактори ризика за настанак ИОМ су: 
дужина хоспитализације, реинтервенција и употреба кортикостероида. 

Најчешћи изоловани узрочник ИОМ био је Staphylococcus aureus (40%), а затим 
слиједе Аcinetobacter spp. са 15%, Кlebsiella spp. (8,5%), коагулаза негативне 
стафилококе (8%), Еscherichia coli (7,5%), Еnterococcus  и Pseudomonas  са по 5,1% и 
Proteus mirabilis  4,1%. Лабораторијска потврда ИОМ била је присутна у 142 
испитаника (81,08%). Код 108 испитаника изолован је један узрочник, два узрочника 
код 31 испитаника, а три узрочника код три испитаника.Међу осталим узрочницима 
ИОМ који чине 5% налазе се Seratia (1,7%), Proteus vulgaris, Citrobacter, Моrganela 
morgani и Streptococcus viridans. 

Метицилин резистенција је забиљежена код 41,7% изолата Staphylococcus aureus-a. 
Није забиљежена метицилин резистенција међу изолатима коагулаза негативних 
стафилокока. Ванкомицин резистенција је утврђена код 6,7% изолата Еnterococcus 
spp, док је резистенција на цефалоспорине треће генерације забиљежена код 75,0% 
Аcinetobacter sp. и 53,3% Pseudomonas-a. 27,3% случајева Еscherichie coli и 20% 
случајева Кlebsiella је било ЕSBL позитивно. Антибиотску профилаксу примало је 
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88,8% пацијената. Профилаксу у трајању дужем од једног дана примало је 91,7% од 
укупног броја пацијената који су примали антибиотску профилаксу са просјеком од 
5,9 дана. Антибиотску профилаксу у трајању од једног дана примало је само 8,3% 
свих пацијената са антибиотском профилаксом. Антибиотици најчешће кориштени 
за антибиотску профилаксу били су: цефалоспорини прве генерације (62,8%), затим 
пеницилини (17,7%), деривати имидазола (7,2%) и аминогликозиди (6,2%).Терапија 
антибиотицима просјечно je трајала 4,9 дана. Само један антибиотик у терапији је 
примало  40,8% пацијената, два антибиотика 29,6% пацијената и три антибиотика 
такође 29,6% пацијената. У терапијске сврхе као први антибиотик најчешће су 
кориштени цефалоспорини прве генерације, затим пеницилини, карбапенеми,  
аминогликозиди и хинолони  

Резултати истраживања су правилно, логично и јасно тумачени те поредани са 
резултатима значајних истраживања других аутора уз довољно критичности и 
објашњења о евентуалним различитостима.  

Научни допринос истраживања се састоји у сазнању и потврди да  се на хируршким 
одјељењима  утврдила  учесталост и врсте  болничких инфекција, идентификовали 
фактори ризика за настанак инфекција оперативног мјеста, изоловали најчешћи 
узрочници и њихова резистенција на антибиотике, што преставља научну основу за 
успостављање епидемиолошког надзора и израду  Програма мјера за  превенцију 
болничких инфекција.   

Будућа истраживања би могла  бити усмјерена на истраживања на националном  
нивоу, у одређеним временским интервалима, као што их проводи већина земаља у 
окружењу, а и шире, како би се проблем болничких инфекција У Републици Српској 
пратио и рјешавао свеобухватно и континуирано. 
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