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1.0  ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Процедура дефинише начин на који се врше:  
- Дистрибуција чистог веша 

- Прикупљање и транспорт прљавог веша 

- Дистрибуција оброка (доручак, ужина 1, ручак, ужина 2, вечера) 

- Транспорт комуналног и опасног медицинског отпада (инфективног, 

цитостатског, хемијског) 

- Транспорт патоанатомског отпада 

- Транспорт умрлог лица 

 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДХБ=Дневни хируршки блок 

 

 

2.0 ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

раздвајање укрштања прљавог и чистог пута у лифту, а приликом спровођења горе 

наведених активности.  

 

 

3.0 ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене су лифтови у ИОРС. 

 

 

4.0  ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење процедуре одговорни су запослени којима је за потребе процеса рада 

неопходно коришћење лифта (радна јединица у магацину веша, сервирке, 

хигијеничарке, медицинске сестре и др.) 

 

За контролу спровођења процедуре одговорни су:  

 Начелник Одељења исхране и хигијене 

 Главне сестре/здравствени техничари организационих јединица 

 Главна медицинска сестра/техничар ИОРС   

 Комисија за заштиту од болничких инфекција.  

 

 

5.0 ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

5.1. Дистрибуција чистог веша 

 

ИОРС има потписан уговор са овлашћеним сервисером за услуге прања и пеглања 

веша. 
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Из магацина веша, чист веш се развози по Службама/Одељењима/Одсецима у периоду 

од 07:00 - 7:30 и 11:00 - 11:30, на колицима за транспорт чистог веша и то:   

 

1. Лифтом бр.3 у 07:00 и 11:30 – Клиника за онколошку хирургију, 

Одељење операционих сала и Одељење хируршке интензивне неге 

2. Лифтом бр.3 у 07:00 и 11:30 – Одељење за радиотерапију тумора 

гинеколошке регије и Одељење за радиотерапију тумора дојке   

3. Лифтом бр.1 у 07:15 и 11:15 – Клиника за медикалну онкологију и Одсек 

за интензивну онколошку негу и супортивну терапију  
4. Лифтом бр.4 у 07:00 и 11:30 – Служба за педијатријску онкологију, 

Одсек за радиотерапију тумора абдомена, Одсек за радиотерапију тумора 

торакса и Одсек за радиотерапију тумора главе и врата  

Суботом се чист веш дистрибуира по одељењима која имају потребу за истим у истим 

терминима као и радним даном. 

Напомена 1: Уколико постоји потреба (у случајевима акцидената, појачаног 

епидемиолошког надзора и сл.) чист веш се по налогу одговорне сестре/техничара 

може дистрибуирати на начин којим се не укрштају путеви чистог и прљавог по 

Одељењима и ван предвиђених термина, и посебно евидентира. 

Напомена 2: Распо 

 

5.2. Прикупљање и транспорт прљавог веша 

 

 Прљав веш се са одељења радним данима прикупља двапут дневно, и то:  

- од 9:00 – 09:30 преподневна смена 

- од 16:00 – 16:30 поподневна смена 

 Прљав зелени хируршки веш (компресе, хируршки мантили, зелени мантили и 

сл.) се прикупља шест пута дневно из Одељења операционих сала и то:  

- у 09:00, 11:00, 13:00, 14:30 и 17:00 као и по завршетку 

операционог програма ДХБ, око 19ч 

 Суботом се прљав веш прикупља једанпут и то у времену од 09:00 – 09:45. 

 

 

Транспорт прљавог веша са Служби/Одељења/Одсека, врши се на следећи начин: 

 

1. Лифтом бр.3 у 9:00 и 16:00 – Одељење за радиотерапију тумора гинеколошке 

регије и Одсек за радиотерапију тумора дојке   

2. Лифтом бр.1 у 09:00 11:00 13:00 14:30 и 17:00 – Служба хирургије и Одељење 

операционих сала. Изношење прљавог веша одвија се следећим путем: из 

оп.сале, интензивне неге, потом са одељења прљав веш се транспортује лифтом 

бр. 1 до магацина прљавог веша 

3. Лифтом бр.1 у 09:00 и 16:15 – Клиника за медикалну онкологију  

4. Лифтом бр.4 у 09:00 и 16:30 – Служба за педијатријску онкологију, Одсек за 

радиотерапију тумора абдомена, Одсек за радиотерапију тумора торакса и 

Одсек за радиотерапију тумора главе и врата.  
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Табела бр. 1 Време дистрибуције чистог веша и транспорта прљавог веша 

 

ЛИФТОВИ 

ЧИСТ 

ВЕШ 

од 7:00 до 

7:30 

и 11:00 до 

11:30 

ПРЉАВ ВЕШ СА 

ОДЕЉЕЊА 

ПРЉАВ ЗЕЛЕНИ 

ХИРУРШКИ ВЕШ ИЗ 

ОПЕРАЦИОНИХ 

САЛА 

Пре подне 

од 9:00 до 

09:30 

После подне  

од 16:00 до 

16:30 

Пре подне 

 

После 

подне 

 

Понедељак - 

Петак 

Бр.1 
07:15 и 

11:15 
9:15 16:15 

09:00 

11:00 

13:00 

14:30 и 

17:00, и по 

завршетку 

рада ДХБ 

Бр.3 
07:00 и 

11:30 
9:00 16:00         /            / 

Бр.4 
07:00 и 

11:30 
9:30 16:30 / / 

Субота 

Бр.1 07:00 до 

07:30 и 

11:00 до 

11:30 

09:00 до 

09:45 / / / 

Бр.3 

Бр.4 

 

 

5.3. Дистрибуција оброка (доручак, ужина 1, ручак, ужина 2, вечера) 

 

Оброци за пацијенте у ИОРС припремају се у производној кухињи у ИОРС а на основу 

дневног јеловника и дневног извештаја о броју оброка, а према  требовању оброка са 

Клиника/Служби/Одељења/Одсека. 

 

Готови оброци се пакују у посебно обележена колица затвореног типа за транспорт 

оброка по Клиникама/Службама/Одељењима/Одсецима, где их сервирка дистрибуира 

пацијентима и то следећим редоследом: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лифтом бр.3 – Одељење за радиотерапију тумора гинеколошке регије и Одсек 

за радиотерапију тумора дојке (по потреби лифт бр.2) 

2. Лифтом бр.1 – Служба хирургије (по потреби лифт бр.2) 

3. Лифтом бр.1 – Клиника за медикалну онкологију  

Доручак  – 08:00 до 08:30 

Ужина  1 –  10:00 

Ручак  –  12:30 до 13:00 

Ужина 2 –  15:00  

Вечера –  17:45 до 18:15 
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4. Лифт бр.4 – Служба за педијатријску онкологију, Одсек за радиотерапију 

тумора абдомена, Одсек за радиотерапију тумора торакса и Одсек за 

радиотерапију тумора главе и врата. 

 

Табела бр.2 Време дистрибуције оброка 

 ДОРУЧАК УЖИНА 1 РУЧАК УЖИНА 2 ВЕЧЕРА 

Понедељак 8:00 до 8:30 

10:00 

12:30 до 13:00 

15:00 

17:45 до 18:15 

Уторак 8:00 до 8:30 12:30 до 13:00 17:45 до 18:15 

Среда 8:00 до 8:30 12:30 до 13:00 17:45 до 18:15 

Четвртак 8:00 до 8:30 12:30 до 13:00 17:45 до 18:15 

Петак 8:00 до 8:30 12:30 до 13:00 17:45 до 18:15 

Субота 8:00 до 8:30 12:30 до 13:00 17:45 до 18:15 

Недеља 8:00 до 8:30 12:30 до 13:00 17:45 до 18:15 

 

 

5.4. Транспорт комуналног и опасног медицинског отпада (инфективног, 

цитостатског, хемијског) 

 

Особље задужено за одржавање чистоће у ИОРС је одговорно за транспорт 

контејнера/кеса са комуналним и опасним медицинским отпадом, од места  настанка и 

раздвајања отпада до места привременог одлагања у склопу одељења као и до 

централног складишта. 

  

Места привременог одлагања на одељењима као и распоред прикупљања и транспорта 

отпада за сваку организациону јединицу дефинисани су процедурама за управљање 

медицинским отпадом у ИОРС. 

 

Транспорт сакупљеног комуналног и опасног медицинског отпада (инфективног, 

цитостатског и хемијског) отпада врши се два пута дневно.  

 

Време транспорта  
Комунални и опасни медицински отпад у ИОРС се са одељења радним данима и 

викендом прикупља двапут дневно, и то:  

- од 10:15 - 10:45 преподневна смена 

- од 16:30 – 16:45 поподневна смена 

 

1. Лифтом бр.3 – Одељење за радиотерапију тумора гинеколошке регије и Одсек 

за радиотерапију тумора дојке  

2. Лифтом бр.1 – Клиника за онколошку хирургију  

3. Лифтом бр.1 – Клиника за медикалну онкологију  

4. Лифт бр.4 – Служба за педијатријску онкологију, Одсек за радиотерапију 

тумора абдомена, Одсек за радиотерапију тумора торакса и Одсек за 

радиотерапију тумора главе и врата  
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Табела бр.3 Време дистрибуције комуналног и опасног медицинског отпада 

 

 

 

5.5. Транспорт патоанатомског отпада 

 

Након завршеног узорковања биолошког материјала у Служби за патохистологију и 

цитологију, хигијеничар разврстава преостали биолошки материјал у наменске браон 

кесе за патоанатомски отпад различитих димензија и спушта их заједно са комуналним 

отпадом следећим редоследом: 

 

1. Лифтом бр. 3 – једном недељно, сваког четвртка 

 

 

5.6. Транспорт умрлих лица 

 

Приликом транспорта умрлог лица лифтом, води се рачуна да не дође до укрштања 

прљавог и чистог пута и том приликом обустављају се све друге активности док се 

умрло лице не транспортује до просторије за привремени смештај умрлих лица у 

ИОРС. 

 

1. Лифтом бр.1 – Клиника за онколошку хирургију, Клиника за медикалну 

онкологију  

2. Лифтом бр.3 – Одељење за радиотерапију тумора гинеколошке регије и 

Одељење за радиотерапију тумора дојке  

3. Лифтом бр.4 – Служба за педијатријску онкологију, Одсек за радиотерапију 

тумора абдомена, Одсек за радиотерапију тумора торакса и Одсек за 

радиотерапију тумора главе и врата  

 

 

Напомена: Распоред коришћења лифтова је провизоран и одређује се према раду и 

потребама ИОРС.  

Распоред израђује Начелник Одељења исхране и хигијене. 

 

 
ЛИФТОВИ 

Комунални и опасни медицински отпад 

Пре подне После подне 

Понедељак 

- Недеља 

Бр.1 10:15 до 10:45 16:30 до 16:45 

Бр.3 10:15 до 10:45 16:30 до 16:45 

Бр.4 10:15 до 10:45 16:45 до 17:00 


