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

2. ПРЕДМЕТ
Ова Процедура одређује активности за припрему оброка у производној кухињи у
ИОРС, носиоце активности и документацију за спровођење.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Подручје примене је производна кухиња у ИОРС.

4. ОДГОВОРНОСТИ
За спровођење Процедуре одговорни су:
 Главна куварица
 Особље запослено у кухињи (кувари,сервирке).
За контролу спровођења Процедуре одговоран је ВДН.

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ


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.
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У току припреме оброка морају се поштовати сви нормативи, како у погледу
рецептуре за припрему, тако и у погледу технолошке и термичке обраде
намирница и санитарно-хигијенског режима рада.
 Уређаји за технолошку и термичку обраду намирница користе се према упуству
произвођача за потребну опрему.
 Сервирање оброка за пацијенте обавља се на покретној траци (таблет систем),
на ростфрајним послужавницима који су раздељени на мање делове и
омогућавају разврставње јела.
 Оброци се сервирају по Клиникама/Службама/Одељењима/Одсецима, са
посебним издвојеним дијетама.
 У процесу сервирања учествују:
 главни кувар,
 кувар и
 сервирке, уз надзор ВДН.
 Количина готовог јела и изглед сервираног оброка мора бити уједначен и у
складу са Нормативом.
 Готови оброци се пакују у посебно обележена колица затвореног типа за
транспорт оброка по Клиникама/Службама/Одељењима/Одсецима, где их
сревирка дистрибуира пацијентима и то следећим редоследом:
 Одељење за радиотерапију тумора гинеколошке регије и Одсек за
радиотерапију тумора дојке - лифт бр.3 (по потреби лифт бр.2)
 Служба хирургије - лифт бр.1 (по потреби лифт бр.3)
 Клиника за медикалну онкологију - лифт бр.1
 Служба за педијатријску онкологију, Одсек за радиотерапију тумора
абдомена, Одсек за радиотерапију тумора торакса и Одсек за
радиотерапију тумора главе и врата - лифт бр.4
 Покретним пацијентима оброци се сервирају у трпезаријама тамо где постоји
(урологија,торакс,орл) остали пацијенти добијају оброке у својим собама.
Време дистрибуције оброка : Доручак – 08:00 – 08:30
Ручак –

12:30 – 13:00

Вечера –

17:45 – 18:15

6. ДОКУМЕНТA







Дневни јеловник
Недељни јеловник
Требовање о броју оброка са Клиника/Служби
Дневни извештај о броју оброка
Нормативи
Правилник за контролу болничких инфекција

