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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОЕП = Одељење епидемиологије и превенције   

ВСТ = Виши санитарни техничар 

ВМС = Биша медицинска сестра 

Епидемиолог = Специјалиста епидемиологије 

Процедура дефинише одржавање транспортног возила у ИОРС.  

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење одржавања транспортног возила у редовним и ванредним ситуацијама. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је транспортно возило ИОРС.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење процедуре одговорни су: 

- Возач који је извршио превоз пацијента 

- Медицинска сестра која је била у пратњи пацијента 

- Начелник хигијене и исхране   

- Главна сестра Клинике/Одељења која по распореду врши одржавање 

транспортног возила. 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Процедура се примењује свакодневно, недељно и након ванредне ситуације. 
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5.1 Редовно одржавање транспортног возила 

- Чишћење транспортног возила врши се једанпут дневно, а дезинфекција 

једанпут седмично.  

- Редовно одржавање бочице за дестиловану воду апарата за О2 спроводи се 

сваког петка, без обзира да ли је коришћена или не. 

- Одржавање бочице као и контролу материјала у транспортном возилу спроводи 

месечно Клиника/Одељење а по распореду који прави ОЕП 

 

5.2 Ванредно одржавање транспортног возила 

Ванредно одржавање транспортног возила врши се у случајевима: 

- Превоза инфективног пацијента – обавезно пре  и након превоза инфективног 

пацијента, обавестити  ОЕП  ради примене противепидемијских мера                                                    

- Превоза пацијента који користи кисеоник у току транспорта – након превоза, 

сестра која је била у пратњи пацијента, обавезна је да збрине употребљени 

материјал на следећи начин:  

 скида биназални катетер, маску и бочицу за стерилну дестиловану воду 

 односи маску и бочицу на своје Одељење/Одсек  

 пере и дезинфикује маску и бочицу и након тога монтира их у 

транспортно возило  

 обавештава возача о истом 

 све своје активности евидентира у Листе евиденције које се налазе у 

транспортном возилу 

- Уколико у току транспорта дође до повраћања, крварења пацијента, изливања 

урина - медицинска сестра која је била у пратњи пацијента по завршеном 

транспорту дужна је да обавести:  

 возача да се возило не може користити 

 ОЕП  

 хигијеничарку са Одељења/Одсека са ког је транспортован пацијент да 

уради чишћење и дезинфекцију транспортног возила 

 по завршетку чишћења и дезинфекције транспортног возила  

хигијеничарка своје активности уписује у Листе евиденције које се 

налазе у соби курирки и обавештава возача о истом 

 

5.3 Обавезно вођење евиденције 

У транспортном возилу се налазе Листе евиденције и то: 
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- Евиденција превоза пацијената транспортним возилом (датум, време, 

Одељење/Одсек, име и презиме пацијента, употреба кисеоника, контаминација 

биолошким материјалом, потпис пратиоца).  

- Евиденција дезинфекције бочице за дестиловану воду апарата за кисеоник у 

транспорном возилу (датум, време, име и презиме сестре, Клиника/ Одељење, 

средство за дезинфекцију, потпис сестре) 

5.4 Контрола одржавања санитета и евалуацију евиденционих листи  

Контролу одржавања санитета и евалуацију евиденционих листи, периодично врше 

ВСТ и ВМС ОЕП и о томе извештавају епидемиолога ИОРС. 

5.5 Превоз умрлих лица транспортним возилом  

ЗАБРАЊЕН ЈЕ ПРЕВОЗ УМРЛИХ ЛИЦА ТРАНСПОРТНИМ ВОЗИЛОМ,  ИЗУЗЕВ У 

СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ЛИЦЕ ПРЕМИНУЛО У ТОКУ ТРАНСПОРТА.  

6. ДОКУМЕНТА 

₋ Правилник за контролу болничких инфекција (ИОРС, 2015) 

 

 

 

 


