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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
ИОРС= ИнститутзаонкологијуирадиологијуСрбије
КОХ = Клиника за онколошку хирургију
ОС = Операционе сале

2. ПРЕДМЕТ
Ова процедура дефинише процес кретања у операционој сали.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Подручје примене је ИОРС, Клиника за Онколошку хирургију, Одељење Операциони
блок са ДХБ – ом

4. ОДГОВОРНОСТИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊАОПЕРАЦИОНИ БЛОК ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА
 Верификацију обавезних бактериолошких контрола и узорковања
 Израду и верификацију периодичних извештаја о раду службе
ГЛАВНА СЕСТРА КОХ





контролу спровођења процедуре
периодичну контролу исправности вођења документације
контролу спровођења асептичног рада
израду периодичних извештаја о раду Клинике

ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА







прави дневни распоред медицинских сестара у операционим салама
контролише спровођење процеду
контролу употребе средстава заштите на раду
контролу спровођења асептичног рада
врши едукацију медицинских сестара
израду месечног извештаја о раду операционе сале
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ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА
-

Контролише спровођење процедуре
контролу спровођења асептичног рада
врши едукацију медицинских сестара
контролу употребе средстава заштите на раду

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
Процес кретања у операционој сали почиње још пре уласка у операциони блок.
Испред операционог блока постоји просторија (гардероба) у којој се екипа пре уласка у
операциони блок пресвлачи униформу намењену за рад у операционој сали (зелену).
На главу се ставља заштитна капа и маска, а преко радне обуће навлаче назувци
(каљаче).
У операционој сали раде анестезиолошки тим, хируршки тим, и помоћно особље.
Први члан хируршког тима који улази у операциону салу је медицинска сестра –
инструментарка и медицински техничар – анестетичар.
Хируршка дезинфекција руку чланова хируршког тима обавља се у простору
предвиђеном за то (по процедури за хируршку дезинфекцију руку) . Након хируршке
дезинфекције руку у операциону салу улази се на улаз који је предвиђен за улазак
хируршког тима, док пацијент и анестезиолошки тим улазе на посебан
улаз.Циркуларна инструментарка и остали чланови хируршке екипе прате кретање
опране инструментарке поштујући принцип стерилности.
Везивање хируршких мантила обавља циркуларна инструментарка и то са
леђа.Искључиво се члановима хируршке екипе одевеним у стерилне хируршке мантиле
прилази и поред њих пролази са леђа. У току оперативног захвата кретање кроз салу је
минимално. Оператори стоје уз операциони сто, инструментар уз њих. Анестезиолог и
анестетичар се крећу кроз салу једино ако јето потребно и ако стање пацијента то
захтева. Једино циркуларна сестра инструментарка креће се кроз операциону салу
поштујући правила асепсе.
Након хируршке интервенције употребљени хируршки мантили одлажу се у
наменске вреће, а остали употребљени материјал се по процедури за уклањање
инфективног отпада сортира. Употребљене хируршке униформе одлажу се у простор
намењен за то.
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6. ДОКУМЕНТИ
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Закон о здравственој заштити
Закон о здравственом осигурању
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Етички кодекс медицинских сестара
Документација операционе сале
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