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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

успостављање најбржег начинa комуникације и ефикасно предузимање мера, што 

бржег успостављања везе у циљу отклањања, умањења, елиминисања  већих последица 

по живот и безбедност људи. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су сва одељења ИОРС. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење ове Процедуре одговорни су: 

 Директор ИОРС 

 Директори Клиника/Служби/Одељења/Одсека 

 Главна сестра/техничар ИОРС 

 Главне сестре Клиника/Служби/Одељења/Одсека 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

У ванредним ситуацијама, систем екстерних комуникација заснива се на:  

 Јавној телефонској мрежи  

 Мрежи мобилних телефона  

 Посредовању Центра за обавештавање  

 Одржавању курирских веза по потреби.  

 

Комуникација са Центром за обавештавање обавља се телефонском везом као и 

коришћењем постојећег система радио веза и мреже радио станица, у којој се налази и 

Центар. Радио станица се налази у згради Ургентног центра. Интерна комуникација се 

обавља локалном телефонском мрежом, преко телефонске централе, радиом, радио – 

везом Одсека за обезбеђење, као и интерном курирском везом. 

У ванредним ситуацијама уводи се стално дежурство, а одлуку о потреби увођења и 

дужини трајања дежурства доноси директор ИОРС, за брзо и ефикасно предузимање 
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мера и деловање у случају ванредних ситуација. Дежурство обављају радници ИОРС, у 

просторијама ИОРС. 

Задатак дежурног је да током дежурства контактира са дежурним особљем одељења –  

служби и Одсека за обезбеђење и да на тај начин врши увид и непрекидно прати 

ситуацију у Центру. 

Истовремено, дежурни одржава контакт и са Центром за обавештавање, у циљу 

размене података и добијања потпуних информација о стању на терену. Такође у 

сталном је контакту са директором ИОРС.  

Дежурни на основу добијених података и прикупљених информација врши процену 

ситуације и доноси суд о мерама које ће сам предузети. 

Уколико треба да се предузму мере које дежурни није у могућности сам да предузме, 

он позива: 

 Лице за безбедност и здравље на раду 

 Директора техничке Службе 

и у сарадњи са њима предузима одговарајуће мере. 

 

Када ситуација то захтева, дежурни позива и друга лица чије је присуство, у 

зависности од ситуације, неопходно и организује њихово прикупљање путем дежурног 

возила и возача или на други најпогоднији начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


