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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

Ова процедура је писани документ којим се утврђује начин рада са опасним материјама 

на ИОРСу. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Циљ процедуре јесте руковање  хемикалијама,реагенсима и другим опасним 

материјама је да се дефинише процес руковања и рада са хемикалијама и опасним 

материјамаи дефинише начин чувања хемикалија у лабораторијским условима. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су: 

 Служба клиничке и биохемијске лабораторије у ИОРС   

 Сва Одељења где се појављују опасне материје. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену ове процедуре одговорни су сви радници у Служби клиничке и 

биохемијске лабораторија и оделљња у ИОРСу. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Управљање заштитом запослених, животне и радне средине може се остварити само 

ефикасним препознавањем и контролом свих штетности које постоје у лабораторијама.  

Клиничке категорије обично рукују са 9 класа опасних материја и то: 

1. Експложивне материје, 

2. Компримовани гасови, 

3. Запаљиве течности, 

4. Запаљиве чврсте материје, 

5. Оксиданси, 

6. Токсичне материје, 

7. Радиоактивне материје, 
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8. Корозивне материје, 

9. Све остало у шта се убрајају инфективни агенси. 

 

Опште мере предострожности у раду са хемијским агенсима: 

1. Када се користи потенцијално токсична, корозивна или експлозивна материја у 

некој методи, обавезно је у опису поступка рада нагласити штетно својство 

хемикалије (нпр.пажња корозивно) 

2. Сломљено или напукло стакло се не може користити 

3. Чаше или посуде са токсичним или корозивним материјалом морају се пре 

коришћења добро испрати дестилованом водом 

4. Ако се проспе већа количина токсичних хемикалија у просторију , не треба 

улазити без одговарајуће маске,а при уклањању ОБАВЕЗНА ЈЕ УПОТРЕБА 

ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ. 

 

Општа правила у лабораторијама су следећа: 

1. Пушење је строго забрањено 

2. Није дозвољено уношење хране и пића 

3. Облачити се прикладно, а вишак одеће одложити на за то намењено место. 

 

У лабораторијама је строго забрањено: 

1. Скидање, премештање или обављање било каквих измена на ознакама или 

упозорењима. Хемикалије се чувају у за то одређеној просторији у којој се врши 

прављење раствора за потребе других служби ИОРС (алкохол, хидроген итд), 

2. У свеску евиденције се уписују све расположиве хемикалије. 

3. На свакој кутији налази се одговарајућа ознака са знаком упозорења, а 

правилником набавке хемикалију прати безбедносни лист. Клинички 

биохемичар захтева доставу овог листа од фирме добављача. На безбедносном 

листу налазе се сви подаци о хемикалији, упутство о коришћењу,чувању и 

мерама опреза. 


