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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Процедура дефинише начин употребе и одлагања оштрих предмета са циљем да се 

заштити особље и спречи настанак и ширење инфекције.  

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ММО = Менаџер за медицински отпад 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију везану  за 

спровођење ове процедуре. 

Процедура има за циљ да смањи ризик од акцидентних ситуација - повреда на раду и 

професионалних обољења и реинфекција.  

Процедуром је обухваћен рад лекара, медицинских сестара и техничара, лабораната, 

као и помоћних радника при медицинским интервенцијама, који долазе у контакт са 

следећим оштрим прибором за рад: 

 Употребљене игле 

 Шприцеви 

 Инструменти  

 Остали оштри предмети у раду за једнократну употребу.  

Безбедно одлагање игала има за циљ да спречи акцидентне ситуације, а тиме 

повређивање и појаву професионалних  обољења здравствених радника. Неправилно 

одлагање употребљених игала и других оштрих медицинских инструмената је посебно 

ризичан поступак и самим тим узрок  највећег броја акцидената.  

 

 3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су сва одељења у ИОРС. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За примену процедуре одговорни су сви који су контакту са оштрим предметима: 

 Медицинске сестре-техничари 

 Главне сестре Клиника/Служби/Одељења 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Процедура о употреби и одлагању оштрих предмета 

Ознака: П.ЕПИ.20 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 3  од  4 

 

 Лекари 

 Сви запослени који у свом раду имају контакта са нестерилним иглама и другим 

оштрим предметима, инструментима, који се користе у раду са пацијентима 

За контролу спровођења процедуре одговорни су: 

 Главне сестре Клиника/Служби/Одељења/Одсека 

 Главни инжењер заштите на раду 

 ММО 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 Оштри предмети (игле) и медицински инструменти за једнократну употребу се 

након употребе одлажу у кантицу за оштре предмете жуте боје,  која је израђена 

од пластике велике густине и снабдевена поклопцем са механизмом који 

онемогућава поновно отварање. 

 Одлагање се врши на начин који неће угрозити особу која одлаже 

контаминиране оштре предмете или ће ризик бити веома мали. 

 Игле се одлажу тако што се игла од шприца одваја потезањем шприца уназад, 

када је игла већ у отвору кантице, водећи рачуна да се игла не додирује руком. 

 Жута кантица треба да стоји довољно близу места где се користе игле (места на 

коме се припрема и спроводи терапија), колико то дозвољава практичност. 

 Зидови кантица морају бити довољно чврсти.  

 Кантице за оштре предмете морају бити постављене изван домашаја пацијената 

(не смеју се поставити у болесничким собама). 

 

 Затварање кантице се врши по систему закључавања (кантице су направљене да 

се по затварању више не могу отварати) када се кантица напуни до ¾ 

запремине. 

 Медицинска сестра/техничар је дужна да једном недељно, по потреби и чешће, 

требује кантице за одлагање оштрих предмета. На кантице се лепи налепница 

која садржи податке о месту и времену затварања  кантице за оштре предмете и 

имену и презимену медицинске сестра/техничара који је обавио овај поступак. 

  

 Након извршеног затварања кантице за одлагање оштрих предмета, иста се 

одлаже у жути покретни велики пластични контејнер за транспорт инфективног 

медицинског отпада који се налази у централном складишту са дворишне 

стране зграде. 
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6. ДОКУМЕНТА 

 Извештај о акциденту 

 Процедура коришћења заштитних средстава и заштитне опреме 

 Процедура пријављивања повреде на раду;  

 Закон о здравственој заштити становништва („Сл.Гласник РС“ бр. 

125/2004 и 36/2015 

 Закон о управљању отпадом („СЛ.Гласник РС“, бр. 36/09) 

 


