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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

KOХ = Клиника за онколошку хирургију 

ДХБ-дневна хируршка болница 

ОС = Операционе сале 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за спровођење 

паковања хируршког веша и инструмената за стерилизацију. 

 

3. ПОДРУЧЈЕПРИМЕНЕ 

Подручје применеје ИОРС, Клиника за Онколошку хирургију, Одељење Операциони блок 

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

материјала. 

 

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 

- Контролише спровоње процедуре 

- Контрола спровођења асептичног рада 

- Контролу употребе средстава заштите на раду 
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- Израду месечног извештаја о раду операционе сале 

ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА 

- Контролише спровођење процедуре 

- Контролише спровођење асептичног рада 

- Едукацију медицинских сестара 

- Контролу употребе средстава заштите на раду 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Машински третиран,опран и испеглан хируршки веш се из просторија вешераја допрема 

до одељења ОП блок-а са ДХБ-ом специјалним колицима.Допремљен веш се броји и 

пребацује на друга колица која служе за трансфер веша до просторија за слагање и 

паковање наменских хируршких пакета. 

Хируршки веш пакује се на начин који у каснијој употреби омогућава мање покрета при 

отварању а све у циљу очувања стерилности.Хируршки веш пакује се у пакете заједно са 

санитетским материјалом.(газом, тупферима , абдоминалном газом, завојима)Хируршки 

пакети означени су као : 

ХИРУРШКИ ПАКЕТ I 

ХИРУРШКИ ПАКЕТ II 

 Хируршки пакет I садржи: 

 хируршки матил                            3  ком 

 хируршки чаршав                          2  ком 

 хируршка компреса                      2   ком 

Хируршки пакет II садржи: 

 хируршки мантил                         1 ком 

 хируршки чаршав(са шлиц прорезом) 1 ком 

 хируршка компреса                      14ком 

 газа 7,5x7,5цм                                10 ком 

 газа 15x7 цм                                    40 ком 

 абдоминална компреса 40x25цм       6 ком 

 навлака за покретни инструментарски сточић 1 ком 
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Оба хируршка пакета и комплети пакују се на два начина: 

1. паковање у текстил сет 

2. паковање у креп папир (хавана папир за стерилизацију) 

Паковање у текстил сет подразумева увијањеу две компресе и хируршки чаршав 

(четворорслојно паковање).. 

Паковање у креп папир (хавана папир) за стерилизацију омогућава одржавање 

стерилности хируршког веша и хируршких инструмената који се одлажу после процеса 

стерилизације за време складиштења до тренутка коришћења. 

Два омота стерилизационог папира ојачавају паковање и омогућавају даљу гаранцију 

стерилности. 

Хируршки пакети IиII као и хируршки инструменти обележени су индикатор траком за 

контролу стерилизације на који је утиснут датум важности стерилности пакета,односно 

сета. 

Појединачни хируршки инструменти пакују се у фолије за стерилизацију,на којима 

постоји индикатор стерилности,а такође се означавају датумом важења исте.Стерилни  

инструменти на овај начин паковани,безбедно складиштени стерилни су 6 месеци. 

Свакодневно се обавља контрола стелизације, важности датума стерилности као и 

количина стерилног материјала у операционом блоку. 

 

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  

 

 

 


