
ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПОСТУПАЊЕ У ВЕЗИ СА ТЕСТИРАЊЕМ НА ПРИСУСТВО 

ВИРУСА SARS-COV-2 

 

1. У Протоколу за проширење обухвата тестирања на присуство вируса SARS-CoV-2 

усвојеног од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19 као Прилог 16. 

Стручно-методолошког упутства за контролу уношења и спречавање ширења новог корона 

вируса SARS-COV-2 у Републици Србији Института за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут” 08 Број: 53-3262/2020-1 од 21. априла 2020. године, додаје се нови одељак II 

који гласи: 

 

''COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ ТОКОМ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ  

И/ИЛИ ПРЕ ПРИЈЕМА НА ЛЕЧЕЊЕ У БОЛНИЦЕ 

 

Пацијенти се не тестирају пре пријема у дневне болнице. У случају појаве повишене 

темпартуре и/или симптома и знакова респираторне инфекције у моменту доласка у дневну 

болницу, особа се уз коришћење личне заштитне опреме (маска која прекрива нос и уста, 

рукавице) упућује у дом здравља, а пријем у дневну болницу се одлаже.  

 

Пацијенти се не тестирају пре упућивања на амбулантне прегледе и дијагностичке процедуре 

(осим за броноскопију) 

 

Труднице се рутински не тестирају пре одласка на порођај уколико не испуњавају индикације 

за тестирање. 

 

А. Тестирање током хоспитализације (RT-PCR методом): 

1. Особе са симптомима респираторне инфекције који су хоспитализовани због тежине 

клиничке слике без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем COVID-19; 

2. Особе којима се током хоспитализације појаве симптоми акутне респираторне 

болести [повишена температура (>37 C°) и један од клиничких знакова и симптома 

кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без друге етиологије која у потпуности 

објашњава клиничку слику болести.  

3. Ургентна стања која захтевају пријем на следећа одељења за одрасле и децу: 

хематологија, пулмологија, ендокринологија и мешовита интернистичка одељења1.  

 

Б. Тестирање пре пријема у болницу (RT-PCR методом)2*: 

1. Особе које се примају на болничко лечење на следећа одељења за одрасле и децу: 

хематологија, пулмологија, ендокринологија и мешовита интернистичка одељења.  

2. Особе које се упућују на бронхоспију 

  

                                                 
1 1до добијања резултата теста пацијенти се налазе у кохортној изолацији 
2  тестирање се обавља у домовима здравља, истовремено када се издаје упут за болничко лечење на наведеним 

одељењима 
 



 

В. Тестирање непосредно пре пријема у болницу (серолошко тестирање)3: 

Серолошко тестирање применом брзих имунохроматографских тестова, се врши за све 

особе (укључујући и труднице) који се примају на сва друга болничка одељења (неукључујући 

дневне болнице), која нису наведена под тачком Б , ако испуњавају следеће индикације:  

 

1. Особе са симптомима акутне респираторне болести [повишена температура (>37 C°) 

и један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без 

друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести 

 

2. Блиски контакт са потврђеним случајем COVID-19 у периоду до 14 дана пре појаве 

симптома или након појаве симптома код потврђеног случаја COVID-19  

 

3. Сва ургентна стања која захтевају хитан пријем у болницу, а која нису наведена у 

тачки А.3'' 

 
 

 

 

 

                                                 
3 тестирање се обавља у домовима здравња или установама секундарног или терцијарног нивоа 

здравствене заштите где пацијент или трудница треба да се хоспитализују. Особе код којих се докаже 

присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи 

тестирање RT-PCR методом (брисеве узимају институти/заводи за јавно здравље на позив установа секундарног 

или терцијарног нивоа здравствене заштите).  

Уколико је RT-PCR налаз негативан, а оосба нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, 

серолошки налаз се сматра лажно позитивним. 

 


