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1. ДЕФИНИЦИЈЕИСКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

КОХ = Клиника за онколошку хирургију 

ОС = Операционе сале 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење пријема пацијента у Операциону салу КОХ – у. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ИОРС, Клиника за Онколошку хирургију, Одељење Операциони 

блок са ДХБ – ом. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

ДИРЕКТОР КЛИНИКЕ ЗА ОНКОЛОШКУ ХИРУРГИЈУ ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА: 

- Контролу спровођења процедуре 

- Контролу верификације историја болести 

- Израду дневног плана операција 

- Израду и верификацију периодичних извештаја о раду Клинике 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ОПЕРАЦИОНИ БЛОК ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА : 

- Контролу спровођења тока оперативних захвата планираних дневним планом 

операција 

- Израду и верификацију периодичних извештаја о раду клинике 

Aнестезиолог и анестетичар 

- идентификују  пацијента усмено 

- проверавjу да ли је присутна сва пратећа документација 
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- проверавају да ли је пацијент потписао сагласност за анестезију 

- утврђују  проблеме који могу настати током операције и план за решавање 

евентуално насталих компликација 

- понављају кратку анамнезу ( да ли је скинута зубна протеза,наочаре,сочива, 

лак са ноктију, шминка ) 

Анестетичар изводи а анестезиолог проверава следеће процедуре: 

 проверава исправност  и доступност неопходних апарата  и опреме за увод и 

одржавање анестезијe 

 проверава сет за обезбеђење дисајног пута и евентуално отежану интубацију 

 потврђује  спремност одговарајућих лекова за увод и одржавање анестезије 

и доступност опреме и лекова за реанимацију 

 потврђује доступност апарата за интраоперативно спашавање крви 

 поставља неопходни мониторинг 

 поставља ћебе за грејање пацијента 

 контролише стање и спремност пацијента за анестезију и оперативни захват 

 по налогу анестезиолога отвара венски пут ( број, величину и место пласирања 

брауниле одређује анестезиолог ) 

 даје премедикацију 

 укључује инфузију 

Анестезиолог: 

 уписује параметре у карту анестезије 

 у случају лошег стања пацијента и нереаговања на дату терапију,одлаже 

оперативни захватуз договор са хирургом 

 попуњава контролну листу 
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ХИРУРГ ОПЕРАТОР / АСИСТЕНТ 

- Врши инспекцију пацијента 

- Потврђује врсту планиране хируршке интервенције 

- Контролише изглед и припремљеност оперативне регије 

- Контролише и учествује у обезбеђивању хируршког положаја на операционом 

столу 

- Врши хируршку дезинфекцију оперативног поља 

- Изводи планирани хируршки захват 

ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА 

- Прави дневни распоред медицинских сестара  у операционим салама 

- Контролише спровођенје процедуре 

- Верификује и врши периодичну контролу уношења услуга у Хелианту  

- Израду требовања лекова ,потрошног и уградног материјала у Хелианту 

- Контролу употребе средстава заштите на раду 

- Едукацију медицинских сестара 

- Врши контролу спровођења асептичног рада 

- Израду месечног извештаја о раду операционе сале 

ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА 

- Контролише спровођење процедуре 

- Верификује и врши периодичну контролу уношења услуга у Хелианту  

- Израду требовања лекова ,потрошног и уградног материјала у Хелианту 

- Контролу употребе средстава заштите на раду 

- Контрола спровођења асептичног рада 

- Едукацију медицинских сестара 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  ИНСТРУМЕНТАРКА  

- Прихвата и врши идентификацију пацијента 

- Учествује у трансферу пацијента са покретних колица на опрациони сто 

- Поставља пацијента у безбедан хируршки положај 

- Контролише изглед коже и оперативне регије пацијента 

- Поставља неутралну електроду на ектремитет пацијента 

- Попуњава контролну листу за пацијента 

- Попуњава листе исправности апарата 

- Обезбеђује адекватан број стерилних сетова инструмената , завојног, уградног и 

шавног материјала 

- Врши унос пружених услуга у Хелианту 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Након пријема пацијента на КОХ(по процедури за пријем пацијента на КОХ) хирург 

задужен за хируршко лечење предлаже план лечења. Директор КОХ-а  врши тријжу 

пацијента, планира и сачињава оперативни програм дан раније за наредни дан. 

Спроводи се непосреднa припрема пацијента за операцију (подразумева 

анестезиолошки преглед и евентуалну корекцију здтавственог стања.Према дневном 

распореду анестезиолога, на дан операције пацијента обилази лекар 

анестезиолог(анестезиолошка визита).  Анестезиолог врши процену здравственог 

стања пацијентаи спремност за опративни захват и иницира медикаментозну 

припрему(лек за премедикацију), 45 мин пре хируршког захвата.  45 минута пре 

опертивног захвата медицински техничар – анестетичар распоређен према недељном 

распореду за операциону салу, према писаном налогу анестезиолога апликује 

пацијенту лек за премедикацију у болесничкој соби. МТ – анестетичар по налогу 

анестезиолога у корелацији са одељенском МС врши позивањепацијента. Транспорт 

болесника из болесничке собе до Одељења Операциони блок врши медицинска 

сестра.Транспорт се врши на покретним колицима. Пацијент припремљен  

медикаментозно и хигијенски (чиста пижама, без доњег рубља, без лака на ноктима, 

сочива, зубних протеза и накита, према потреби бандажираних доњих екстремитета) 

транспортује се до операционе сале. На улазним вратима оп сале  пацијента преузима 

анестетичар врши . Трансфер пацијента  са покретних колица на операциони сто врше 

МТ – анестетичар, МС – инструментарка . Присутни су лекар анестезиолог и лекар 

хирург/асистент. Пацијент се поставља у  хируршки положај на леђа, а сигурност 

пацијента на столу обезбеђује се фиксирањем тела и екстремитета.МС – 

инструментарка потврђује идентитет пацијента, проверава изглед коже у оперативној 

регији као и изглед целокупне коже и видљивих слузокожа, поставља неутралну 

електроду на екстремитет пацијента, потврђује присуство неопходне опреме и 

потребног инструментаријума за предвиђени оперативни захват. МТ – анестетичар 

потврђује идентитет пацијента, попуњава контролну листу за пацијента, потврђује 

доступност комплетне анестезиолошке опреме и мониторинга неопходних за извођење 

опште ендотрахеалне интубације као и друге видове анестезије, потврђује  присуство 

лекова и опреме за реанимацију, и обезбеђује адекватан венски пут. Анестезиолог 

процењује стање пацијента и спремност за увод у анестезију. У случају лошег стања 

пацијента, анестезиолог доноси одлуку о одлагању оперативног захвата. 

Хитан пријем пацијента у операциону салу извршава се у најкраћем могућем року, 

након доношења одлуке хирурга о хируршком третману који је тренутно једини 

могући вид лечења , као и сагласности лекара – анестезиолога.Пријем може бити са 

Одељења хирургије, Одељења Јединице интензивне неге, као и са било ког одељења 

ИОРС – а.  
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Одлука о лечењу пацијента у Дневној хиуршкој болници такође се доноси 

конзилијарно, а анестезиолошки преглед пацијента врши се дан пре предвиђене 

хируршке интервенције у заказаном термину. Уколико се планирана хируршка 

интрвенција изводи у условима опште анестезије пацијент долази у пратњи једне особе 

уз претходно испоштовано упутство за припрему за хируршки захват. Врши се 

непосредна припрема за операцију у смислу пресвлачења у болничко рубље. Др 

анестезиолог прегледом  процењује здравствено стање пацијента и потврђује 

спремност   за извођење хируршке интервенције.Пацијент се медикаментозно 

припрема и након тога се из просторије за припрему врши трансфер пацијента у 

операциону салу дневне хируршке болнице. Трансфер  пацијента врши медицински 

техничар анететичар. У операционој сали се даље врши трансфер пацијента са 

покретних лежећих колица на операциони сто. У овом трансферу учествују 

медицински техничар анестетичар, медицинска сестра инструментарка и помоћно 

особље. Лекар анестезиолог је присутан.Безбедност пацијента на операционом столу 

постиже се фиксирањем тела и руку пацијента. Mт анестетичар попуњава контролну 

листу, обезбеђује венки пут а медицинска сестра инструментарка поставља неутралну 

електроду на екстремитет пацијента. Лекар анестезиолог проценјује и потврђује 

спремност пацијента за увод у опшвту анестезију.Након завршене хируршке 

интервенције пацијент се извози у просторију за буђење након чега анестезиолог 

процењује спремност пацијента за отпуст.  

Уколико је пацијенту индикован оперативни захват који се изводи у условима локалне 

анестезије пријем пацијента у дневни хируршки блок обавља се у просторијама 

Дневног хируршког блока. Пацијенту се на дан заказивања интервенције даје пиасно 

уптство за припрему за операцију. Пацијента у операциону салу позива медицинса 

сестра инструментарка ословљавањем пуним именом и презименом . Потом проверава 

да ли је пацијент дошао у пратњи другог лица.Уз контролу пратеће документације 

пацијента смести у кабину за пресвлачење у болничко рубље и папуче. Тако 

припремљеног пацијента медицинска сестра инструментарка спроводи до операционе 

сале након чега га на операционом столу поставља у безбедан хируршки положај. По 

завршеној хируршкој интервецији медицинска сестра спроводи пацијента назад у 

кабину за пресвлачење. Лекар хирург процењује  пацијентово здравствено стање и 

потврђује спремност за отпуст (по процедури за отпуст пацијента са КОХ )након чега 

га уз пратећу медицинску документацију  медицинска сестра  спроводи до  излазних 

врата дневног Операциноног блока где га предаје особи задуженој за пратњу. 
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6. ДОКУМЕНТИ 

 Закон о здравственој заштити 

 Закон о здравственом осигурању  

 Закон о евиденцији и статистици 

 Етички кодекс лекара 

 Етички кодекс медицинских сестара 

 Документација операционе сале  

 Koнтролна листа за пацијента 

 

 

 

 

 

 

 

 


