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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ВСТ = Виши санитарни техничар 

ДД = Дезинсекција и дератизација 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење поступака и радњи које су потребне да би се објекат правилно припремио 

за третман ДД. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у свим организационим јединицама ИОРС.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену Процедуре одговорни су:  

 ВСТ 

 Главне сестре организационих јединица  

 Хигијеничарке.  

За контролу спровођења Процедуре одговорне су главне сестре одељења и главна 

сестра/техничар ИОРС.  

Дужност ВСТ (одговорно лице за сарадњу са Заводом за биоциде и медицинску 

екологију) је да обавести све организационе јединице о датуму третирања простора у 

ИОРС два дана раније, како би могао да провери да ли је извршена правилна припрема 

простора.  

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Дезинсекција – поступак уништавања или сузбијања штетних инсеката. 
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Дератизација – поступак уништавања или сузбијања глодара 

Одговорно лице за сарадњу са уговореном установом за дезинсекцију и дератизaцију  

 

5.1 Припрема просторија за  дезинсекцију и дератизацију 

 Обезбедити одговорно лице које ће омогућити приступ екипама које врше ДД  у 

све просторије ИОРС 

 Омогућити приступ свим просторијама предвиђеним за третман 

 Испразнити личне ормариће (наткасне) у болесничким собама 

 Ормаре и плакаре испразнити и отворити 

 У кухињи је потребно испразнити унутрашњи део кухињских елемената и 

фиока 

 Посуђе изместити из кухињских елемената и прекрити чаршавом  

 Намирнице изместити из просторије 

 

5.2 Припрема просторија за рад  након извођења дезинсекције и дератизације: 

 Дан након ДД пребрисати све радне површине на којима се припрема храна 

 Посуђе пре употребе добро опрати 

 Ивице пода након третмана не прати водом  

 Мокро пребрисавање простора који је третиран вршити тако да се ивице подова 

где је препарат апликован не додирују  

 У кухињи, не прати под шмрковима бар недељу дана, већ вршити мокро 

пребрисавање средине не додирујући ивице подова где је препарат апликован 

 Кутије са мамцем не померати 

 Кутије са мамцем не квасити 

 

6.0 РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА: 

 Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција 

(„Сл.гласник“ РС бр.101/13) 

 Правилник за контролу болничких инфекција (ИОРС, 2015) 


