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1.  ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Процедура дефинише начин на који се врши бријање оперативног поља и хигијенско 

бријање и шишање.  

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

Комисија за БИ = Комисија за заштиту од болничких инфекција 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију a везано за 

начин на који се врши бријање оперативног поља и хигијенско бријање и шишање у 

ИОРС.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су пацијенти са свих одељења ИОРС. 

 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење процедуре одговорни су брица , све медицинске сестре у ИОРС и 

Комисија за БИ 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Бријање оперативног поља  

 Бријање оперативног поља обавља берберин или у његовом одсуству 

медицинска сестра. 

 Берберин или медицинска сестра добија од Главне сетре 

Службе/Одељења/Одсека писмени налог са детаљним описом оперативног 

поља.  

 Након добијеног писменог налога, започиње послове бријања.  

 Прибор за бријање (бријач, маказе, чешаљ) пере се и дезинфикује 

дезинфекционим средством према упутству произвођача пре и после употребе.  
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Током бријања примењују се мере предострожности:  

 Рад са заштитним рукавицама уз добро осветљење  

 Употреба дезификованог прибора или прибора за једнократну употребу  

 Дуже длаке се најпре ошишају маказама  

 Бријање обавити 5-10цм шире од операционог поља, водећи рачуна да се не 

оштети кожа  

 Користити сапун за бријање или пену за бријање, претходно проверити да ли 

пацијент има алергијску реакцију  

 Обријано место опрати (пацијент да се окупа) и заштитити стерилном газом  

Хигијенско бријање и шишање  

 Берберин по позиву Главне сестре Службе/Одељења/ Одсека обавља хигијенско 

бријање и шишање, у болесничкој соби или у просторији бербернице.  

 Прибор за бријање (бријач, маказе, чешаљ) пере се и дезинфикује 

дезинфекционим средством према упутству произвођача пре и после употребе.  

Током хигијенског бријања и шишања примењују се мере предострожности :  

 Рад са заштитним рукавицама уз добро осветљење  

 Употреба дезификованог прибора или прибора за једнократну употребу  

 Пре бријања дуже длаке се најпре ошишају маказама  

 Користити сапун за бријање или пену за бријање, претходно проверити да ли 

пацијент има алергијску реакцију   

 За шишање се користе дезинфиковане маказе или дезинфикована машиница 

 

6. ДОКУМЕНТA  

 Правилник за контролу болничких инфекција  

 Шуљагић, Болничке инфекције: Протокол о спречавању интрахоспиталних 

инфекција, Београд: ВМА 


