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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

БИ = Болничка инфекција 

ОПЕМИ= Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику 

ОХ= Одсек хигијене 

ОИХ= Одељење исхране и хигијене 

ВСТ= Виши санитарни техничар 

ОЕП= Одељење епидемиологије и превенције 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење  дезинфекције у ИОРС. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су све организационе  јединице ИОРС у којима се врши 

дезинфекција. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Директор службе ОПЕМИ одговоран је за 

 Одређивање ризика за настанак БИ за сваку просторију ИОРС 

 Верификацију Листе просторија по ризику за настанак БИ 

 Прављење Плана дезинфекције 

 Одређивање и верификацију корективних мера након добијених резултата 

 Израду Плана месечних потреба средстава за дезинфекцију 

 Верификацију Плана месечне потрошње дезинфекционих средстава 
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Начелник ОИХ одговоран је:  

 Надзор над спровођењем дезинфекције у ИОРС 

Шеф ОХ одговоран је за: 

 Контролу спровођења дезинфекције радних и подних површина 

 Корекцију дезинфекције према захтеваном ризику за настанак БИ 

 Подношење извештаја начелнику ОИХ о стању дезинфекције 

Главна медицинска сестра/техничар ИОРС одговоран је за: 

 Надзор над спровођењем дезинфекције у ИОРС 

ВСТ одговоран је за: 

 Израду листе просторија по ризику за настанак БИ  

 Прављење Плана дезинфекције у сарадњи са епидемиологом 

 Периодично узимање узорака за контролу бактериолошке контаминације 

средине 

 Вођење евиденције резултата кроз електронску базу података 

 Прављење плана циљаног надзора 

 Едукацију запослених о правилној припреми и употреби дезинфекционих 

средстава 

 Израду Плана месечних потреба средстава за дезинфекцију 

 Контролу месечне потрошње дезинфекционих средстава 

Хигијеничари су одговорни за: 

 Спровођење дезинфекције радних и подних површина према ризику за настанак 

БИ 
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Главна медицинска сестра Клинике/Службе/Одељења одговорна је: 

 Контролу спровођења дезинфекције радних и подних  површина, медицинских 

средстава и опреме 

 Преузимање планираних дезинфекционих средстава  

 Контролу начина употребе и потрошње 

Начелник Одељења апотеке одговоран је за: 

 Реализацију Плана набавке дезинфекционих средстава 

Медицинске сестре/техничари одговорни су за: 

 Спровођење дезинфекције радних површина, медицинских средстава и опреме 

 Вођење Књиге евиденције о прегледаним узорцима у Служби/Одељењу/Одсеку 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

Дезинфекција представља скуп мера и поступака којима се уништавају патогени и 

други микроорганизми, а број штетних микроорганизама се своди на безопасне 

вредности по здравље. Дезинфекцијом се уништавају само вегетативни облици 

микроорганизама, док се споре бактерија не уништавају.  

 

У ИОРС се спроводе све методе дезинфекције: 

 Механичка дезинфекција – подразумева механичко чишћење и прање 

детерџентима чиме се смањује и уклања број микроорганизама са површина и 

предмета 

 Физичка дезинфекција  

 Хемијска дезинфекција – представља употребу хемијских дезинфекционих 

средстава (дезинфицијенаса) који се користе након механичког чишћења и 

прања површина. Да би дезинфицијенс био активан, основни услов је да се 

направи радни раствор према упутству за употребу које је дао произвођач тј. да 

се тачно одређена количина дезинфицијенса дода тачно одређеној количини 

воде.  
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Направљени радни раствор веће или мање концентрације неће бити активан.  

Дезинфицијенс који се неправилно употребљава може поспешити раст 

микроорганизама. 

Дезинфикују се подови, зидови, намештај, кожа и слузокожа, инструменти,  ваздух као 

и филтери клима уређаја и вентилационих одвода. 

Дезинфекција је профилактичка мера за спречавање БИ и спроводи се свакодневно на 

основу плана дезинфекције (План одржавања хигијене ИОРС). 

У зависности шта се дезинфикује, зависи колико често и када се врши дезинфекција. 

Пре поступка дезинфекције, обавезно је  механичко прање и чишћење. 

Користе се дезинфекциона средства за чије коришћење су прописана упутства.  

Дезинфекција подразумева следеће поступке: 

 Дезинфекција UV лампама 

 Дезинфекција медицинских радних површина, инструмената, апарата, 

опреме и материјала 

 Дезинфекција руку  

 Дезинфекција оперативног поља 

 Дезинфекција површина и посуђа у кухињи 

 Дезинфекција вентилационих система 

5.1. Дезинфекција UV лампама 

Дезинфекција ваздуха као и подова, зидова и плафона самих просторија врши се 

употребом краткоталасног UV зрачења. 

Фотохемијски ефекат добијен излагањем микроорганизама краткоталасном UV 

зрачењу се огледа у променама (оштећењу) самог језгра ћелије што онемогућава деобу 

ћелије а самим тим и њено умножавање односно уништавање. Ови ефекти се добијају 

при таласним дужинама краћим од 320нм (UV-C опсег од 100 нм до 280 нм). 

Најефикасније краткоталасно UV зрачење за ове намене је при таласној дужини од 

253,7 нм.  

Ултравиолетни спектар је подељен у три групе: 

 UV-A ( дуги таласи) од 320 до 400 нм 

 UV-B (средњи таласи) од 250 до 320нм 

 UV-C (кратки таласи) од 100 до 280нм 

Јак гермицидни ефекат је изражен у краткоталасној групу (UV-C). Површинско 

црвенило (ужареност коже) и коњуктивитис могу бити изражени излагањем  овом 
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зрачењу. На местима инсталирања гермицидних UV лампи ова упозорења се морају 

истаћи како би људи били упозорени да се не излажу директно овом зрачењу. На 

местима где људи бораве док су UV лампе у функцији ови нежељени ефекти се могу 

избећи одговарајућим конструкцијама уређаја за UV стерилизацију, њиховим 

правилним усмеравањем или заклонима и од обичног стакла. Људи у таквим 

приликама где се ове мере не могу спровести морају носити одећу, рукавице, заштитне 

капе,заштитне наочаре да би спречили директно излагање коже и очију UV зрачењу. 

Гермицидно дејство UV зрачења је условљено дубином  продирања краткоталасног UV 

зрачења.UV зрачење има ограничену снагу. У већини супстанци оно буде у потпуности 

апсорбовано на површини, сем у случају воде и неких течности. 

Поља примене UV зрачења: 

1) Дезинфекција – стерилизација ваздуха 

2) Дезинфекција – стерилизација чврстих површина предмета 

5.1.1. Дезинфекција ваздуха 

Ефикасност UV дезинфекције ваздуха  зависи од дозе примењеног зрачења (снаге 

лампи и времену излагања зрачењу). 

Дезинфекција ваздуха у просторијама овим лампама обавља се  пасивно, стандардним 

плафонским и зидним лампама опремљеним одговарајућим сенилима, путем природне 

циркулације ваздуха у просторијама. 

5.1.2. Дезинфекција површина 

Дезинфекција (стерилизација) површина захтева висок ниво UV зрачења. То се 

постиже употребом већег броја UV лампи или смањивањем удаљености између 

површине и извора зрачења (преносне UV лампе). 

Успешност стерилизације површина зависи од особина тих површина и од тога у којој 

су мери запрљане. При дезинфекцији (стерилизацији) површине морају бити чисте и 

изложене директном UV зрачењу. Уређаји и UV лампе намењене овим потребама 

дезинфекције (стерилизације) су различитих конструкција, облика и инсталисане снаге. 

У лабораторијама се користе UV лампе које се могу ставити у локације са више 

различитих намена али један од најважнијих је ламинарна комора. Употребом UV 

зрачења у ламинарној комори  може бити готово стерилан простор и експерименти се 

могу обављати без ометања од спољних утицаја.  
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5.2. Дезинфекција медицинских радних површина, инструмената, апарата, опреме 

и материјала 

 Медицинско особље (медицинске сестре и здравствени техничари) спроводе 

дезинфекцију радних површина, медицинских средстава и опреме, а 

хигијеничари спроводе дезинфекцију радних и подних површина према ризику 

за настанак БИ и неопходних епидемиолошких и санитарно-хигијенских мера. 

 Простор ИОРС је категорисан у 4 нивоа (од нивоа 1 – са највећим ризиком, до 

нивоа 4 – са најмањим ризиком за настанак БИ). 

 Једном месечно се дезинфекција простора (подова, зидова, болесничког 

намештаја, врата, квака, тоалета...) врши спороцидним дезинфекционим 

средством, а према епидемиолошким индикацијама и чешће. 

 Инструменти који се користе у раду са пацијентима механички се перу, потапају 

у дезинфекционо средство и припремају за стерилизацију.  

 У свим организациионим јединицама ИОРС постоје истакнута упутства за 

дезинфекцију медицинских радних површина, инструмената, апарата, опреме и 

материјала и упутства за припрему и примену дезинфекционих средстава. 

5.3.  Дезинфекција руку 

 Хигијенска дезинфекција руку 

Хигијенска дезинфекција руку се спроводи са циљем уклањања транзиторне и 

смањења резистентне флоре коже, применом дезинфекционог средства на бази два или 

више алкохола. 

У току радног времена више пута прати руке водом и сапуном. 

Уколико се након прања руку спроводи хигијенска дезинфекција руку, ОБАВЕЗНО 

ОСУШИТИ РУКЕ 

 Поступак хигијенске дезинфекције руку: 

₋ На суве руке нанети дезинфекционо средство на бази два или више алкохола 

Утрљавати онолико времена колико је прописано према упутству произвођача 

за хигијенску дезинфекцију руку на следећи начин: 

1. Трљати  дланове један о други кружним покретима 

2. Десним дланом трљати леви између прстију и обрнуто 

3. Укрстити прсте у пределу јагодица и трљати длан о длан 

4. Савити прсте и спољну страну истрљати другим дланом 

5. Шаком обухватити палац друге руке и трљати га кружним покретима. 

Исто поновити за другу руку 

6. Прсте скупити на длан друге шаке и трљати кружним покретима 

7.  Исто поновити за другу руку 
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Хируршка дезинфекција руку 

Поступак код хируршке дезинфекције руку: 

1. Скинути накит и прстење 

2. Лак на природним ноктима као и ношење вештачких ноктију нису 

дозвољени 

3. Руке опрати течним сапуном и млаком водом  

4. Прати обе стране сваког прста, између прстију, предњу и задњу страну шаке 

2 минута 

5. Наставити прање руку сапуном, држећи шаке и подлактице у усправном 

положају, да би се избегла реконтаминација 

6. Опрати обе стране руку од зглоба до лакта за 1 минут 

7. Поновити поступак на другој руци, држећи руке усправно све време 

8. Ако рука додирне било шта у било које време, прање руку мора бити 

продужено за 1 минут за област која је контаминирана 

9. Испрати руке тако што руке пролазе кроз воду само у једном смеру, од 

прстију до лакта 

10. Не померати уназад руку и назад кроз воду 

11. За све време прања руку, водити рачуна да се не прска вода на униформу 

12. ОБАВЕЗНО ОСУШИТИ РУКЕ јер мокре руке смањују ефикасност средства 

за дезинфекцију 

13. Притиснути лактом десне руке дозатор са препаратом на бази алкохола у 

количини од 5 мл, у шаку леве руке 

14. Потопите скупљене прсте десне шаке у раствор, у циљу деконтаминације 

испод ноктију (5 секунди) 

15. Кружним покретима леве руке према лакту наносити препарат (10-15 сек) 

16. Притиснути лактом леве руке дозатор са препаратом на бази алкохола у 

количини од 5 мл, у шаку десне руке  

17. Потопите скупљене прсте леве шаке у раствор, у циљу деконтаминације 

испод ноктију (5 секунди) 

18. Кружним покретима десне руке  према лакту наносити препарат (10-15 сек) 

19. Ставити око 5 мл препарата на бази алкохола у длан леве руке, користећи 

лакат десне руке.  

20. Трљати обе руке у исто време према зглобу и поновити све кораке напред 

наведене (20-30 сек). 

21. Покрити целу површину шаке према зглобу са алкохолом утрљавањем 

кружним покретима. 

22. Трљати леву шаку, померајући десни длан назад и напред и обрнуто. 

23. Трљати длан поново назад и напред са прстима повезаним. 

24. Трљати палац леве руке, кружним покретима. 

25. Када су руке суве, могу се обући хируршки мантил и навући стерилне 

рукавице 
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5.4. Дезинфекција оперативног поља 

 Припрема оперативног поља почиње након верификације пацијента на 

оперативном програму.  

 Главна медицинска сестра одељења обавештава лице задужено за обраду 

оперативног поља у смислу уклањања маљавости са делова коже где се изводи 

оперативни захват као и делова коже  на које је потребно залепити неутралне 

електроде у операционој сали.  

 Пацијент се потом хигијенски обрађује у смислу купања вече пре планиране 

операције.  

 Сменска медицинска сестра процењује ниво знања пацијента за спровођење 

личне хигијене као и способност да то обави самостално или уз помоћ.  

 Саветује се да пацијент користи неутралне купке,  сапуне и млаку воду.  

 Главна медицинска сестра проверава припремљеност оперативног поља, као и 

хигијенску спремност за улазак у операциону салу.  

 Пријем пацијента обавља се по Процедури за  пријем пацијента у операциону 

салу где се врши инспекција пацијента и проверава изглед коже на оперативном 

месту, као и целокупне коже (да ли је оперативно место довољно широко 

обријано, присуство инфекције на кожи, алергије).  

 Обавезно је питати пацијента да ли постоји алергија на дезинфекциона 

средства.  

 Хируршка дезинфекција оперативног поља у операционој сали почиње након 

постављања пацијента у безбедан хируршки положај и увођења пацијента у 

општу анестезију.  

 Хируршку дезинфекцију оперативног поља врши члан хируршког тима 

користивши дезинфекциона средства препоручена од Одељења за 

епидемиологију и превенцију ИОРС и то у две линије.: Линија дезинфицијенаса 

на бази  јодних препарата и обојени раствори. 

 Након завршене хируршке интервенције завршна тоалета ране обавља се истим 

дезинфекционим средством којим се припрема оперативно поље пре хируршке 

интервенције.  

 У случају било какве реакције на кожи морају се предузети адекватне мере. 

5.4.1. Дезинфекција оперативног поља дезинфицијенсима на бази  јодних 

препарата 

 Члан хируршког тима врши дезинфекцију оперативног поља тако што 

оперативно поље брише  стерилном газом  и стерилним хируршким 

инструментом.   

 Кожа се најпре обрише повидон пеном  кружним покретима идући од средине 

оперативног поља ка периферији (довољно широко).  
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 Након оваквог брисања  газа се одлаже и никада се истом газом  не третира 

оперативно поље у супротном смеру (ка центру).  

 Чистом стерилном сувом газом пена се уклони са коже користивши исти 

принцип од центра ка периферији коже у регији оперативног поља.  

 Након тога се кожа третира повидон раствором по истом принципу, а поступак 

се понови два пута.  

 Овако припремљено оперативно поље изолује се стерилним хируршким 

компресама и шлицаним чаршафом.  

5.4.2. Дезинфекција оперативног поља употребом обојених раствора 

 Други начин хируршке дезинфекције оперативног поља је употребом обојеног 

раствора.  

 Дезинфицијенс се наноси такође од центра ка периферији оперативног поља 

употребом распршивача.  

 Поступак се понови два пута, након чега дезинфицијенс развије заштитни филм 

на кожи после чега се приступа изолацији оперативног поља (време потребно за 

формирање филма на кожи је према упутству произвођача). 

5.5. Дезинфекција површина и посуђа у кухињи 

 За дезинфекцију површина и посуђа у кихињи користи се наменско 

дезинфекцино средство које може да се користи за површине које долазе у 

додир са храном. 

 Сервирка задужена за послове одржавања хигијене у кухињи врши механичко 

прање подова раствором детерџента према упуству произвођача. За то користи 

наменску крпу и канту.  

 За одржавање санитарног чвора користе се посебна канта и крпа која се оставља 

у наведеном простору.  

 Прање се врши више пута у току дана а у зависности од запрљаности подних 

површина и самог процеса рада у кухињи.  

 Дезинфекција подних површина се врши свакодневно (2 пута-након завршетка 

смене) а санитарног чвора 2 пута у смени. 

 Дезинфекциони раствор се прави према упуству произвођача. 

 Све крпе се након завршеног процеса рада потапају у дезинфекцини раствор 

према упуству, а непосредно пре употребе испирају водом. 

 Сервирка задужена за прање и дезинфекцију посуђа и прибора врши механичко 

прање (течност за судове, сунђер, жица) а након тога потапа у дезинфекционо 

средство према упуству произвођача.  

 Дезинфиковано посуђе и прибор се одлаже на наменске полице до употребе.  

 Пре употребе је потребно кухињско посуђе и прибор испрати под млазом 

хладне воде. 
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5.6. Дезинфекција вентилационих система 

 Механичко чишћење и дезинфекција вентилационих одвода у ИОРС врши се 

два пута годишње од стране овлашћене фирме која има сертификате за 

безбедност дезинфекционог средства које користи. 

 Клима уређаји се редовно механички чисте, мењају  филтери за ваздух као и 

дезинфикују системи и то најмање један пут годишње.  

 Код сваког заустављања клима-вентилационог система због њиховог  квара или 

сличних ситуација, исти се пре поновне употребе мора очистити и 

дезинфиковати како би се пустио у рад.  

 Организовање чишћења и дезинфекције вентилационих система врши Служба 

за техничке и друге сличне послове у сарадњи са ВСТ. Документација о 

извршеном чишћењу и дезинфекцији се чува у Служби за техничке и друге 

сличне послове. 

  

ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКЕ СРЕДСТАВА И НАДЗОР НАД УПОТРЕБОМ И 

ПОТРОШЊОМ 

 ОЕП у сарадњи са главним сестрама Клиника/Служби/Одељења/Одсека  

израђује План месечних потреба средстава за дезинфекцију.  

 План се израђује на основу карактеристика средстава, приложених упутстава, 

званичних препорука референтних институција, претходне потрошње, 

епидемиолошких индикација и ванредних потреба.  

 План се верификује од стране директора службе за ОПЕМИ  и доставља 

начелнику Одељења апотеке.  

 Одељење апотеке је задужено за дистрибуцију средстава у складу са планом. 

 Главне сестре Клиника/Служби/Одељења/Одсека су одговорне за преузимање 

планираних дезинфекционих средстава као и за контролу начина употребе и 

потрошње. 

 Материјал/средства за дезинфекцију чувају се у Одељењу апотеке као и у 

оквиру Служби/Одељења/Одсека. 

 

ДНЕВНА КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ПРОСТОРА/ 

МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ 

 Шеф одсека хигијене у дневном обиласку контролише спровођење 

дезинфекције радних и подних површина према степену ризика за настанак БИ. 

Уколико је потребно на лицу места ангажује хигијеничаре за корекцију 

дезинфекције.  
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 У просторијама од нивоа 1 до нивоа 3 са највећим ризиком за настанак БИ– 

главне медицинске сестре Клиника/Служби/Одељења/Одсека врше контролу 

спровођења дезинфекције радних површина медицинских средстава и опреме.  

 Контролишу и  спровођење дезинфекције радних и подних површина од стране 

хигијеничара и о томе извештавају шефа ОХ.  

 Шеф ОХ даје налог за корекцију дезинфекције према ризику за настанак БИ.  

 Шеф ОХ подноси извештај начелнику ОИХ о стању дезинфекције у ИОРС. 

 

КОНТРОЛА И ПРЕДЛОЗИ ЗА КОРЕКТИВНЕ МЕРЕ  

Узимање узорака за бактериолоску контролу  

 ВСТ/BMС OEП узима периодично узорке за контролу бактериолошке 

контаминације средине  које прослеђује заједно са Упутом за бактериолошки 

преглед у референтну установу на анализу.  

 ВСТ/BMС OEП води евиденцију резултата кроз  електронску базу  о 

прегледаним узорцима  биолошког материјала пацијената и узорака средине.  

 Електронска база евиденције о прегледаним узорцима биолошког материјала 

пацијената и узорака средине је инсталирана у ОЕП. На бази добијених 

резултата ВСТ прави план циљаног надзора.  

 

Eвидентирање резултата  

 Одмах по евиденцији Извештаји о бактериолошком прегледу се прослеђују у 

Службу/Одељење/Одсек где су узорци узети, а главне медицинске сестре воде 

своје Књиге евиденције о прегледаним узорцима у Служби/Одељењу/Одсеку. 

 

Корективне мере  

 ВСТ ИОРС анализира добијене резултате и обавестава епидемиолога ИОРС  ако 

су резултати позитивни.  

 Епидемиолог у сарадњи са ВСТ одеђује корективне мере које верификује 

директор службе ОПЕМИ.  

 О мерама које треба предузети обавештавају се директор Клинике/Службе, 

начелник Одељења, главна сестра/техничар ИОРС, главне медицинске 

сестре/здравствени техничари Клинике/Службе/Одељења/Одсека на које се 

односе корективне мере.  

 За спровођење корективних мера одређује се одговорно лице.  
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ПРАЋЕЊЕ РАДА 

 Шеф ОХ свакодневно подноси извештај начелнику ОИХ о стању дезинфекције 

у ИОРС.  

 Главне медицинске сестре служби/одељења/одсека врше контролу спровођења 

дезинфекције радних површина медицинских средстава и опреме.  

 Главне медицинске сестре служби/одељења/одсека контролишу и  спровођење 

дезинфекције радних и подних површина од стране хигијеничара и о томе 

извештавају шефа одсека хигијене.  

 Начелник ОИХ, Шеф одсека хигијене и ВСТ организују састанке периодично. 

На састанцима се анализирају спроведене мере одржавања хигијене и 

дезинфекције у циљу спречавања и сузбијања БИ у протеклом периоду. 

 Начелник  ОИХ и ВСТ на дневном рапорту извештавају главну медицинску 

сестру/техничара о стању дезинфекције у ИОРС. 

 ВСТ извештава свакодневно епидемиолога о спровођењу мера дезинфекције, 

контроли и употреби средстава, као и о појави резистенције након употребе 

истих уз периодичну израду писаних извештаја. 

 

 

6. ДОКУМЕНТА 

 Правилник за контролу болничких инфекција ИОРС, Београд 2015. 


