
 

У складу са Одлуком о увођењу ванредног стања, наложених мера Владе Републике Србије, 

ресорног министарства и Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице Општа болница 
Лозница обавештава јавност и кориснике права и услуга ове установе о следећем: 

1. Строго су забрањене посете на свим одељењима болнице хоспитализованим пацијентима. 

2. Лекари у специјалистичким амбулантама ће вршити тријажу пацијената који дошли на 

преглед у заказаним терминима и на лицу места одлучити да ли је преглед у том тренутку 

неопходан. 

3. На сваком одељењу ће се обезбедити простор за изолацију пацијената са потенцијалном 

ЦОВИД-19 инфекцијом, 

4. Све хируршке гране ће изводити само онколошке и хитне операције 

5. Постепено где год је то могуће отпустштаће пацијенте на кућно лечење 

6. Заказивања преко ИЗИСа суспендовано до даљњег, а заказане пацијенте ће контактирати 

телефоном и проценити да ли је преглед неопходан 

7. Испразниће се  у што краћем одељење продуженог лечења и ране рехабилитације 

8. Ендоскопске процедуре које нису хитне (колоноскопије, гастроскопије и итд.) за сада се не 

изводе. 

9. Запосленима се прекида коришћење годишњег одмора само у колико се за тим укаже потреба. 

10. Направиће се тимови особља које је обучено за извођење хемодијализе, као и тимови на 

остлаим одељењима за лечење и негу. 

11. Заказане контроле психијатријских пацијента покушати извести телефоном. 

12. Запосленим радницима болнице су издате потврде о радном ангажовању за време трајања 

ограничења креатања. 

13. Појачане су мере хигијене и дезинфекције свих просторија болнице и радних површина. 

14. Забрањен је сваки вид синдикалне продаје у кругу и објектима Опште болнице Лозница. 

15. Сви лекари на специјализацији који су на обављању дела специјалистичког стажа у 

терцијалним здравственим установама добили су наредбу да се јаве директору болнице и да 

буду на располагању матичној установи. 

16. Послат је Захтев Министарству здравља за проширење Кадровског плана за: 8 доктора 

медицине, 15 здравствених радника са вишом и средњом школском спремом и 10 техничких и 

помоћних радника за потребе ОБ Лозница у условима ванредног стања. 

17. Обавештени су директори свих домова здравља који гравитирају ОБ Лозница о неопходности 

поштовања стандардне оперативне процедуре број 1 коју је прописао ИЈЗС Батут и 

Министарство здравља о путевима пацијената и начинима упућивања у ОБ Лозница. Такође 

су свима прослеђени и контакт телефони дежурних лекара на одељењима ОБ Лозница. 

18. По Одлуци Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице редовно се врши прање и 

дезинфекција круга болнице. 

 

                                                                                                        Општа болница Лозница 

 


