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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова процедура је писани документ којим се тачно утврђује начин на који се спроводи 

обука новозапосленог и обука запосленог за рад на анализаторима. 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ = Одељење клиничке лабораторије 

ОХЛ = Одсек хематолошке лабораторије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

 активности и поступци при пријему новозапосленог и његово  оспособљавање за 

обављање послова у ОКЛ-у и обука запослених за рад на анализаторима.  

 процедура је намењена свим запосленим у ОКЛ-у 

 документација која прати процедуру. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ОКЛ  ИОРС-а ,  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Начелник ОКЛ-а је одговоран за спровођење Процедуре. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Процедура се састоји од два упутства: 

- Упутство за поступак увођења у посао новозапосленог у ОКЛ--у 

- Упутство за обуку за рад на анализаторима 
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Упутство за поступак увођења у посао новозапосленог у СКЛ-у. 

Приликом пријема у ОКЛ, (ОБЛ и ОХЛ) новозапосленог шеф Одсека или главни 

лабораторијски техничар упознаје са колективом, распоредом просторија и радним 

временом. 

Првих неколико дана новозапослени чита процедуре и  посматра како се рад на 

одељењу одвија. После тога се укључује у административне послове како би научио и 

спровео процедуру евидентирања, чувања и извештавања о лабораторијском 

испитивању. 

Обука новозапосленог подразумева: 

- узимање и пријем биолошког мартеријала, 

- центрифугирање крви и одливање 

- обука на  хематолошким, биохемијским, коагулационим анализаторима и 

осталим апаратима који се користе у лабораторији 

- пријем урина 

- одређивање брзине седименације 

- евидентирање урађених анализа 

- управњање медицинским отпадом 

- рад на Лабораторијском шалтеру 

 

Упутство за рад на анализаторима 

По пријему анализатора  у ОКЛ, његовог монтирања и пуштања у рад од стране 

дистрибутера, долази овлашћено лице за обуку запослених. 

Обуци присуствују : 

 шеф одсека, 

 специјалиста биохемије и 

 лабораторијски техничари. 
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Лице које врши обуку упознаје запослене са карактеристикама, принципом и 

начином рада анализатора. На крају обуке учесници се потписују на Извештај о 

обуци корисника. 

На Извештају као коментар извођача обуке пише да су присутни савладали 

предвиђени програм. 

Тако оспособљени у току даљег самосталног рада на анализатору, запослени 

користе и Упутство произвођача док не стекну рутину. 

Уколико се , у поцесу рада појави проблем за које није нађено решење контактирају  

се овлашћени дистрибутери. Овлашћено лице даје препоруку телефонски или 

лично ако је то неопходно. 

Основно упутство за рад на анализатору ставња се поред сваког апарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


