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1. ДЕФИНИЦИЈА И СКРАЋЕНИЦЕ 

1.1. Дефиниција 

Избацивање преосталог биолошког материјала након постављене патохистолошке 

дијагнозе. 

1.2. Скраћенице 

ИОРС Институт за онкологију и радиологију Србије 

ЛТ Лабораторијски техничар 

XE Хематоксилин - Еозин  

ПХ Патохистолошки 

АТ Административни техничар 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Избацивања преосталог биолошког материјала након постављања ПХ дијагнозе. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Упутство се спроводи у Одељењу патологије Службе патологије и цитологије ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

АТ је одговоран за уписивање ПХ дијагнозе у протокол болесника, ЛТ је одговоран за 

избацивање преосталог биолошког материјала, а хигијеничар је одговоран за 

пражњење посуда у којима се налази преостали биолошки материјал, за његово 

складиштење у одговарајуће  кесе и спуштање кеса у капелу ИОРС-а. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.13. ИЗБАЦИВАЊЕ  ПРЕОСТАЛОГ БИОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА НАКОН 

ПОСТАВЉАЊА ПХ ДИЈАГНОЗЕ 

* Преостали материјал након завршеног узорковања, налива се коришћеним алкохолом 

и чува се у просторији намењеној за то. 

* Материјал се чува до постављања ПХ дијагнозе, а потом се врши избацивање 

материјала. 

* Избацивање материјала врше два ЛТ.  
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* Један ЛТ чита ПХ бројеве са посуда у којима се налази остатак материјала, а други 

ЛТ из књиге протокола болесника проверава да ли је уписана ПХ дијагноза од стране 

АТ. 

* Материјал који још увек нема уписану ПХ дијагнозу,  враћа се у просторију за то 

намењену, а посуда са  материјалом која има уписану ПХ дијагнозу одлаже се на 

покретна колица. 

* ЛТ који проверава који материјал има ПХ дијагнозу, врши и писано евидентирање 

ПХ броја и врсте материјала који се избацује. 

* По евидентирању избаченог преосталог материјала, колица са посудама у којима се 

налази материјал, одлажу се у перионицу Службе патологије и цитологије где стоје до 

сутрадан ујутру. 

* ЛТ уписује ПХ бројеве и врсту материјала на листу која ће пратити избачени 

преостали материјал до одношења у градску капелу. 

* ЛТ поменуту листу својеручно потписује. 

* Сутрадан ујутру хигијеничар избацује преостали материјал у одговарајуће кесе (црна 

пластична кеса). 

* ЛТ позива градску капелу која долази по материјал и при томе у  свеску евиденције 

(евиденција позива градске капеле) нотира позив (датум, година, име ЛТ и име лица 

које је примило позив) . 

* Хигијеничар оставља у затвореној кеси преостали материјал у просторију ИОРС-а 

која је за то намењена. 

* Сутрадан портир ИОРС-а обавештава Службу патологије и цитологије о доласку 

лица из градске капеле, а хигијеничар доставља листе, ставља потпис на листу градске 

капеле и предаје кесу са материјалом. Лице из градске капеле ставља потпис на листу 

која прати избачени материјал (један примерак листе остаје у Служби). 

 

 


