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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБХТ = Дневна болница за хемиотерапију 

ОПМИ = Организација , превенција и медицинска нформатика 

 

2.  ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и одговорности приликом 

одлагања отпадног медицинског материјала у ДБХТ  

 

3.  ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у одељењу  ДБХТ  

  

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

4.1 Медицинска сестра је одговорна за :  

 Одлагање отпадног материјала по завршеном процесу рада  у одговарајуће , 

посебно обележене кесе  

4.2 Главна сестра је одговорна за :  

 Сталну контролу процедуре  

 4.3 Хигијеничар је одговоран за : 

 Изношење прикупљеног отпада до комуналног контењера   

4.4 Служба за ОПМИ  је одговорна за : 

  Свакодневну контролу правилног одлагања отпадног материјала 
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5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 Класификовање отпадног материјала  

А ) инфективни отпад (тупфери,газа,рукавице,папирне комресе (због контакта са 

крвљу, серумима, ексудатима,) 

 

 Овај отпадни материјал одлаже се одмах у кесе јарко жуте боје, које се 

обележавају посебним налепницама на којима стоји податак о датуму и 

одељењу одакле се одлаже) 

 

Б ) Оштри предмети(игле,  поломљене  ампуле) 

 

 Овај отпадни материјал одлаже се одмах у за то специјално намењене 

пластичне посуде, јарко жуте боје и обележава се посебном налепницом 

такође жуте боје (на налепници стоји датум и одељење) 

 

Ц ) Цитотоксични отпадни матријал( шприцеви којима су давани 

цитостатици,инфузиони системи , ампуле, бочице, инфузионе боце) 

 

 Овај отпадни материјал одлаже се одмах у ПВЦ кесе црне боје и 

обележава фластером (датум, одељење) 

 

Д ) Комунални отпад  (сав остали отпадни материјал неконтаминирани 

инфузиони системи,инфузионе боце,картонска и папирна амбалажа итд) 

 

   Овај отпадни материјал одлаже се одмах у ПВЦ кесе црне боје и 

обележава фластером (датум, одељење) 

5.2 Одношење отпадног материјала из простора ДБХТ 

 Сав отпадни материјал  износи се неколико пута дневно, и одлаже у 

комунални контеjнер ИОРС који јсу смештени у баракама двориша 

ИОРС, у за то посебно одвојену просторију.Одлагање у комуналне 

контернере врши се два или више пута дневно према потребама. 

 

5.3 Биолошки материјал ( пунктати )  

 

 Биолошки материјал (асцитесна течност) просипа се по вишедеценијској 

пракси у канализацију   
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6.  ДОКУМЕНТА  

 

6.1 Налепнице на којима стоји упозорење да се ради о ускладиштеним оштрим 

предметима 

6.2  Налепнице на којима стоји да се ради о ускладиштеном инфективном 

материјалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


