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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије
ВДН = Виши дијeтетичар- нутрициониста
ВСТ = Виши санитарни техничар
ОЕП = Одељење епидемиологије и превенције
ОИ = Одсек исхране
ШОИ = Шеф Одсека исхране
Начелник ОИХ = Начелник Одељења исхране и хигијене

2. ПРЕДМЕТ
Ова Процедура одређјује активности, носиоце активности и документацију за
спровођење исхране пацијената у ванредним условима.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Подручје примене је производна кухиња и сва одељења у ИОРС.

4. ОДГОВОРНОСТИ
У случају планираног престанка рада кухиње одговорност и све обавезе су као и у
случајевима редовног рада производне кухиње, тј.према Процедури за припрему и
дистрибуцију оброка.
У случају непланираног престанка рада кухиње одговорно је лице које врши
координацију рада у таквим ситуацијама, а које именује Директор ИОРС.
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
Исхрана у ванредним условима спроводи се у случајевима планираног и непланираног
престанка рада кухиње.
У планиране престанке рада кухиње сврставају се:
 Грађевинско- технички радови у ИОРС
 Чишћење сепаратора масти и уља.
О планираном престанку рада производне кухиње, Начелник ОИХ обавештава ОЕП и
Директора ИОРС-а, који о томе обавештавају републичку санитарну инспекцију, тј.
Министарство здравља.
У случајевима планираног престанка рада производне кухиње оброци за пацијенте се
обезбеђују кетерингом, тј. из других установа, на основу и под условима из Уговора о
набавци оброка за пацијенте.
У случају непланираног престанка рада кухиње све активности везане за исхрану
пацијената у ванредним условима спроводе се према упутству лица задуженог за
координацију рада у ИОРС у таквим ситуацијама, а кога именује Директор ИОРС.

6. ДОКУМЕНТA
 Правилник за контролу болничких инфекција
 Уговор о набавци оброка за пацијенте- кетерингу
 Дневни јеловник
 Требовање оброка са Клиника/Служби
 Извештај о броју оброка

