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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ЛЗО = Лична заштитна опрема 

ИМО = Инфективни медицински отпад 

МО = Медицински отпад 

ММО = Менаџер за медицински отпад 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура има циљ да у случају изливања живе минимизира  ризик од  обољења, 

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 у ИОРС.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење ове процедуре одговорни су: 

 Главни инжењер заштите 

 ММО 

 Директор техничке службе 

 

5. УВОД 

Жива се налази у многим медицинским инструментима и опреми, а у тело може да уђе 

у облику паре и/или кроз кожу. У случају изливања живе, требало би да се прати 

следећа процедура: 

1. Евакуисати место изливања и изоловати га, отворити прозоре због бољег 

проветравања. 

2. Ставити ЛЗО: рукавице, заштитне наочаре и респиратор. 
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3. Узети комплет за санирање изливања, а ако он није доступан, прикупити 

следећу опрему: 

 четку 

 пластичну лопату 

 стаклену боцу 

 колектор за сакупљање изливене живе који се састоји од сунђера и цинка у 

праху 

 велики шприц или ручну вакуум пумпу.  

1. Покупити сломљено стакло помоћу комада картона. 

2. Бацити стакло у контејнер за оштре предмете. 

3. Покупити живу шприцем и пренети је у стаклену боцу. 

4. Напрскати место изливања цинком у праху, како би се створио амалгам 

живе (који ће је неутралисати). 

5. Убаците материјале које сте користили у боцу и добро је затворите. 

6. Означити стаклену боцу одговарајућим подацима и одложити кроз ток опасног 

отпада. 

7. Обавестити вишег санитарног техничара. 

 

6.  ДОКУМЕНТA 

 Безбедно управљање медицинским отпадом – Национални водич добре праксе 

(Министарство здравља РС, 2009) 

 План управљања опасним медицинским отпадом (ИОРС, 2015) 

 

 


