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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

КОХ =Клиника за онколошку хирургију 

ОП = Операциони блок 

ДХБ = Дневна хируршка болница 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоц еактивности и документацију за 

спровођење бројања и усклађивања бројног стања завојног материјала (газа, трбушних 

компреси итд.), као и броја инструмената пре, за време и после хируршких 

интервенција. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у свим салама Операционог блока са ДХБ – ом, Клинике за 

Онколошку хирургију. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ОПЕРАЦИОНИ БЛОК ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА : 

    - Верификација обавезних бактериолошких контрола 

    - Врши надзор над током спровођења хируршких захвата предвиђених Дневним 

планом операција 

    -Израду и верификацију периодичних извештаја о раду одељења 

ХИРУРГ ОПЕРАТОР 

   - одговоран је за број инструмената и газа  
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ГЛАВНА СЕСТРА КОХ  

       - Контролу спровођења процедуре 

       - Периодичну контролу исправности вођења документације 

      -  Израду периодичних извештаја о раду Клинике 

ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА  

       - Прави дневни распоред медицинских сестара  у операционим салама 

   - Контролише спровођење процедуре 

       - Врши надзор над спровођењем асептичног рада 

       -  Едукација медицинских сестара 

       -  Контролу употребе средстава заштите на раду 

       -  Израду месечног извештаја о раду операционе сале 

ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА 

       - Контролише спровођење процедуре 

       - Врши надзор над спровођењем асептичног рада 

       - Едукација медицинских сестара 

      -  Контролу употребе средстава заштите на раду 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ИНСТРУМЕНТАР 

    - Одговорна је за број инструмената и газа 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

На Клиници за Онколошку хирургију у Одељењу Операциони блок са Дневном 

хируршком болницом,свакодневно,после сваке завршене хируршке интервенције се 

врши бројање инструмената по унапред предвиђеном броју инструмената у 

формираним сетовима, као и контрола завојног материјала. 
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Постојећи сетови инструмената су : 

 Сетови за операције штитне жлезде, 

 Сетови за операције дојке,  

 Сет за операције грудног коша,  

 Сетови за операције абдоминалне регије, 

 Сет за операције гинеколошке регије, 

 Сет коштаних и 

 Сет васкуларних инструмената. 

 

Након потврде броја инструмената по завршеној хируршкој интервенцији, обављеног 

процеса прања и сушења одговорно лице пакује их у наменске сетове и касете уз 

својеручни потпис. 

Завојни материјал (газа, абдоминалне компресе, тупфери итд.) се броје пре почетка, за 

време и на крају оперативних захвата у гинеколошкој, абдоминалној и торакалној 

регији. Важан је тимски рад између „опране“ медицинске сестре инструментарке и 

„циркуларне“ медицинске сестре инструментарке. Бројање треба верификовати како 

усмено, тако и писмено. 

Медицинска сестра инструментарка „циркуларна“ попуњава Књигу абдоминалних 

операција која садржи: 

 датум операције, 

 протоколарни број пацијента, 

 име, презиме и годиште пацијента, 

 број историје болести, 

 преоперативну дијагнозу, 

 завршну оперативну дијагнозу,  

 целокупну хируршку екипу, 

 употребљену газу (абдоминалне компресе, велика газа, мала газа и тупфери) и 

напомена. 

Након завршене оперативне хируршке интервенције медицинска сестра 

инструментарка „циркуларна“ потписује Књигу абдоминалних операција читким, 

крупним словима. 

 

  



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

ПРОЦЕДУРА БРОЈАЊА ИНСТРУМЕНАТА И 

САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Ознака: П.ХИР.05 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 5 од 5 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


