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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

КОХ = Клиника за онколошку хирургију 

ОС = Операционе сале 

ДХБ = Дневни хируршки блок 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности  и документацију за прање и 

одржавање хируршких инструмената. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

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

блок са ДХБ – оми сва одељења у  ИОРС-у чији процес рада захтева употребу хируршких 

инструмената. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

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 

- Понтролише спровођенје процедуре 

- Надзор над спровођењем асептичног рад 

- Контролу употребе средстава заштите на раду 

- Израду месечног извештаја о раду операционе сале 
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ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА 

- Контролише спровођење процедуре 

- Контрола спровођења асептичног рада 

- Едукација медицинских сестара 

- Контрола употребе средстава заштите на раду 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

- Одлаже /прихвата употребљене инструменте 

- Уклаља органске материје са њих 

- Раставља их на саставне делове водећи рачуна о осетљивим деловима 

инструмената 

- Потапа у ензимсдки растварач 

- Након експозиције испира и даље процесуира на описан начин 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Одмах након употребе неопходно је уклонити органске материје са инструмената 

целулозом. Хируршке инструменте који се састоје из више делова неопходно је раставити 

на саставне делове,а зглобне инструменте отворити. Овако припремљени хируршки 

инструменти одлажу се у посуде намењене за њихово прање и односе у зону за 

деконтаминацију, где се потапају у радни раствор ензимског растварача (концентрација 

раствора према препорученом упутству произвођача). 

Након експозиције хируршких инструмената у датом временском интервалу (према 

упутству произвођача) инструменти се испирају под млазом текуће воде уз употребу 

меких четкица за четкање назубљених и зглобних делова инструмената. 

Цевасти инструменти (шупљи који имају лумен)испирају се ваздухом под притиском. 

Овако третирани хируршки инструменти даље се процесуирају потапањем у радни 

раствор дезинфекционог средства(концентрација препоручена од стране произвођача). 

Након експозиције у дезинфекционом средсву инструменти се исперу под млазом текуће 

воде након чега се ређају на решетке за сушење. Потпуно суви инструменти слажу се у 

металне касете према величини и редоследу коришћења као и према броју инструмената 

(списак инструмената) за дати сет. Овако припремљен сет хируршких инструмената 

инструментарка односи у зону за припрему и паковање хируршких инструмената у 

специјалне касете или хавана папир (обавезан је потпис лица односно медицинске сестре-

инструментарке која је паковала сет). 
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Периодично се у одељењу О.П.блок са ДХБ-ом ради специјална нега инструмената 

употребом спреја или уља за стерилизацију.Специјална уља и спрејеви се апликују на 

месту назубљених делова инструмената као и зглобних делова инструмената. 

 

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  

 

 


