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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС-Институт за онкологију и радиологију Србије 

KOХ = Клиника за онколошку хирургију 

ОС = Операционе сале 

ДХБ- Дневна хируршка болница 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију за контролу 

стерилизационих циклуса. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

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

блок блок са ДХБ – ом. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ОПЕРАЦИОНИ БЛОК 

    -Израду и верификацију периодичних извештаја о раду одељења 

   - Верификацију обавезних бактериолошких контрола  

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 спровођенје процедур    
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       -контролу употребе средстава заштите на раду 

       -израду месечног извештаја о раду операционе сале 

ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА 

       - Контролише спровођење процедуре 

      - контролу употребе средстава заштите на раду 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 У одељењу ОПблок-а са ДХБ-ом ИОРС-а,свакодневно се од стране медицинских 

сестара-техничара на стерилизацији обаља контрола стерилизације према Правилнику 

за спречавање болничких инфекција. Процесуирана индикатор налепница чува се у 

књизи стерилизације са уписаним датумом и сатом за сваки циклус као и потписано 

лице које је обављало стерилизацију. 

Хемијска конторлоа стерилизације обавља се тако што се на сваки сет или пакет 

припремљен за стерилизацију лепи контролна индикатор трака која при постизању 

одређене температуре у комори апарата промени боју. 

Физичка конторла стерилизације обавља се праћењем параметара на апарату,тачније 

индикатор трака на којима апарат бележи ниво температуре и притиска за сваки 

сегмент стерилизационог процеса. 

Биолошка конторла стерилизације обавља се у складу са правилником за контролу 

болничких инфекција а по налогу Службе за епидемиологију и превенцију ИОРС-а, 

једанпут месечно.Ковертиране ампуле са спорама  “geobacillusa stearothermophilusa'' у 

одељењу ОПблок допрема санитарни техничар из Службе епидемиологије и 

превенције и уредно обележене бројем стерилизационог апарата и бројем циклуса . 

Медицинска сестра-инструментарка која обавља послове стерилизације контролише 

сва три заступљена програма( I-134 оС, II-121оС , III- 134 оС 20-то минутни програм) 

за оба апарата којим располаже ОПблок са ДХБ-ом. Након завршених цикуса 

стерилизације ампуле с епоново ковертирају и рослеђују у Одељење епидемиологије и 

превенције. 

По налогу одељења за епидемиологију и превенцију једном месечно се узоркоју 

садржај хируршких сетова и пакета методом влажних брисева или узимањем 

узорка санитетског материјала. 

Узорковање врши санитарни техничар и инструментарка.Стерилни брисеви и узорци 

материјала у стерилним бочицама јасно се обележе именом узорка (тј.врстом узорка). 
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 Пратећи документ чини „упут за бактериолошку контролу '' који саджи : 

 име и адресу установе из које се узорак шаље  

 назив узорка 

 датум узорковања 

 врсту прегледа који се тражи  

 упутобавезно мора бити оверен печатом одељења установе. 

  Узорковање се евидентира и у књизи евиденције бактериолошке контроле(документ у 

операционом блоку). У кљизи се бележи: 

 датум узорковања 

 врста узорка  

 потпис лица које је вршило узорковање. 

НапоменаI :У случају добијања неадекватних резултата узорковање се понавља. 

Напомена II:Услучају добијања неадекватних резултата у било којој врсти контроле 

стерилности потребно је обавестити сервисера апарата а апарат до сервиса ставити ван 

функције. 

 

 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  


