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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОЕП = Одељење епидемиологије и превенције 

ММО = Менаџер за медицински отпад 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура има за циљ да у случају изливања крви и телесних течности 

минимизира  ризик од  ширења заразног инфективног садржаја у радну и животну 

средину, као и да процедуром хитног поступања у датој ситуацији отклони, редукује и 

сведе на најмању могућу меру последице акцидентне ситуације. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су:  

 Сва медицинска одељења ИОРС 

 Пут транспорта инфективног и потенцијално инфективног материјала  

 Место привременог складиштења инфективног медицинског отпада са 

дворишне стране зграде ИОРС. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење ове процедуре одговорни су: 

 Главни инжењер заштите на раду 

 ММО 

 Директор техничке службе 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

У току руковања инфективним и потенцијално инфективним материјалом увек може 

доћи до просипања и контаминације околине и поред предузетих мера превенције. 

Особље мора бити обучено за поступање у таквим ситуацијама.  
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У случају просипања инфективног отпада неопходно је: 

 Евакуисати просторију или подручје где се инцидент догодио 

 Зауставити даље просипање и разношење инфективног отпада 

 Обавестити вишег санитарног техничара/вишу медицинску сестру ОЕП 

 Утврдити врсту отпада 

 Посути дезинфекционо средство концентрично, почев од спољне границе ка 

центру, по просутом отпаду 

 Након истека времена предвиђеног упутством произвођача, покупити просути 

отпад у жуту кесу за инфективни отпад или у контејнер за оштре инструменте 

 У кесу ставити и прибор којим је извршено чишћење 

 Извршити дезинфекцију контаминираног простора 

 Деконтаминирати очи и кожу и дезинфиковати одговарајућим средствима 

 Пружити медицинску помоћ уколико је потребно. 

По завршеној санацији простора обавезно треба написати Извештај о акциденту и 

доставити ММО. Извештај мора да садржи следеће податке: 

 Време и место настанка инцидента 

 Детаљан опис настанка инцидента 

 Списак особља укљученог у инцидент 

 Предузете мере за санацију простора 

 Остале релевантне податке. 

Прибор за чишћење просутог опасног медицинског отпада садржи најмање: 

 Метлу, џогер и крпу 

 Пластичну канту са поклопцем 

 2 кесе за сакупљање инфективног отпада 

 Дезинфекционо средство 

 Гумене рукавице одговарајуће за чишћење 

 Детерџент, сунђери/крпе 

 Лична заштитна опрема укључујући заштитне наочаре, маску за лице, рукавице, 

водоотпорну кецељу 

 Формулар за извештај о инциденту. 

 

6. ДОКУМЕНТA 

 Безбедно управљање медицинским отпадом – Национални водич добре праксе 

(Министарство здравља РС, 2009) 

 План управљања опасним медицинским отпадом (ИОРС, 2015) 

 


