
 
 

 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Процедура за процену стања опреме у ОКЛ-у 

Ознака: П.ХБЛ.16 

Датум: 21.09.2015. Верзија:  01 Страна: 2  од  2 

 

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова процедура је писани документ којим се тачно дефинише начин на који се 

процењује стање лабораторијске опреме у Одељењу клиничке лабораторије. 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ = Одељење клиничке лабораторије 

ОХЛ = Одсек хематолошке лабораторије 

2. ПРЕДМЕТ 

1. Активности и поступци који се спроводе у циљу процене стања лабораторијске 

опреме.     

2. Носиоци Процедуре су запослени у ОКЛ-у и  овлашћени сервисери.                            

3. 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 

Стање опреме у ОКЛ-у се периодично процењује у циљу унапређења квалитета рада, 

безбедности пацијента и запослених. 

Хематолошки бројачи, биохемијски анализатори, анализатори туморских, вирусних и 

маркера акутног коронарног синдрома и апарати за одређивање параметара коагулације 

имају редован сервис на годишњем нивоу. У оквиру тог периода одржавање апарата врши 

се кроз правилно руковање апаратом према упутству произвођача, коришћењем 

комерцијалних контрола и чишћењем апарата на дневном, недељном и месечном нивоу.   

Уколико, у току рада, апарат покаже грешку или запослени у ОКЛ-у примети несклад у 

анализи резултата, консултује се приложено упутство за рад. Одређене грешке отклањају 

лабораторијски техничари уз дозволу лица које сервисира апарат. Поред одређених 

грешака наведено је да их могу отклонити само  овлашћени сервисери за одређену врсту 

апарата. 

Када се процени грешка, упућује се писани захтев директору ИОРС-а, потписан од стране 

начелника одељења,  за сагласност за контактирање сервисера од стране Техничке службе 

ИОРС-а. По добијању сагласности Техничка служба контактира сервисера.  

Микроскопи се сервисирају уколико се покаже да посматрање препарата није на 

задовољавајућем  нивоу. Пре интервенције сервисера лабораторијски техничари  

проверавају испавност препарата и чисте оптички део микроскопа. 

Поступак за контактирање сервисера је исти као и за осталу опрему у лабораторији. 

Сваки апарат поседује сервисну књижицу која садржи карактеристике везане за модел 

апарата као и предузете интервенције од стране сервисера  у циљу одржавања квалитета и 

континуитета. 


