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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

Процедура дефинише начин на који се врши дистрибуција чистог и прљавог веша у
ИОРС.
ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије.
2. ПРЕДМЕТ
Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију a везано за
поступке управљања прљавим и чистим вешом.
3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Подручје примене је магацин веша као и Службе/Одељења/Одсеци у ИОРС.
4. ОДГОВОРНОСТИ
За спровођење процедуре одговорна је радна јединица у магацину веша.
За контролу спровођења процедуре одговорни су:





Начелник Одељења исхране и хигијене
Шеф Одсека хигијене
Главна медицинска сестра/техничар ИОРС
Комисија за заштиту од болничких инфекција.

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ
ИОРС има потписан уговор са овлашћеним сервисером за услуге прања и пеглања
веша.
5.1 Поступак са прљавим вешом:
 Прање прљавог веша (постељина, пешкири, униформе запослених, пижаме,
спаваћице, ћебади, јоргани и сл.) обавља сервис за пружање услуга прања и
пеглања веша.
 Сервис преузима прљав веш из простора за прљав веш двапут дневно уз
попуњавање пратеће документације и то:
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- радним данима у 12:00 и 17:00
- суботом у 10:00
Прљав веш се пере и доставља сутрадан у магацин веша ИОРС,тј. у складу са
уговореним роком испоруке.
Прикупљање веша са одељења и класификацију веша обављају радници
магацина веша.
Прљав веш се са одељења радним данима прикупља двапут дневно, и то:
- од 9:00 - 9:45 преподневна смена
- од 16:00 – 16:30 поподневна смена
Прљав веш прикупљају радници магацина веша посебним колицима намењеним
за ту сврху.
За време прикупљања веша обавезно је ношење заштитних рукавица и
заштитних маски.
Рукавице и маске се након употребе бацају у жуте кесе за инфективни отпад и
врши се хигијенско прање и хигијенска дезинфекција руку.
Прикупљен прљав веш се пописује на одељењу и уписује у свеску преузимања
прљавог веша са одељења.
Транспорт прљавог веша се одвија на начин и путем како би се избегло
укрштање „чистих“ и „прљавих путева“, тј. мешање и контакт прљавог са
чистим вешом (видети“Процедуру раздвајања прљавог и чистог пута у лифту“).
Прљав веш се класификује и складишти у магацину прљавог веша, који се
налази ван простора ИОРС до преузимања од стране лица које обавља услуге
прања и пеглања веша.
Веш од пацијената који су под појачаним епидемиолошким надзором због
сумње или доказаног инфективног обољења (позитивни микробиолошки
налази) третира се посебно. Такав веш се у соби где пацијент лежи одлаже у
црне џакове, везује, пописује и обележава, те се такав и директно транспортује у
перионицу веша.
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 пре подне
у 14:30, 17:00 и по завршетку оперативног програма ДХБ после подне

Пребројава се и класификује у магацину за прљав веш (у дворишном делу
Института).
 Прање ћебади обавља се једанпут годишње, по потреби и чешће, а јастука по
потреби.
 Суботом се прљав веш прикупља једанпут, и то у времену од 09:00 – 10:00ч.
 Прљаве униформе одлажу се у затворене контејнере у предпростору магацина
веша, где се класификују и евидентирају у свеску за евиденцију прљавих
униформи.
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 Приликом одвожења прљавог веша, реверс о издавању потписује радник
магацина веша, а прљав веш преузима радник сервиса који обавља услуге прања
и пеглања веша.
5.2 Транспорт прљавог веша са одељења:
Транспорт прљавог веша са Служби/Одељења/Одсека, врши се на следећи начин:
1. Лифтом бр.3 у 09:00 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 и по завршетку оперативног програма ДХБ. 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 у 16:15 – Клиника за медикалну онкологију
4. Лифтом бр.4 у 09:00ч 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
5.3 Поступак са чистим вешом:
 Сваког радног дана врши се достава чистог веша у 10:00 и 17:00, а суботом у
10:00.
 Пре руковања са чистим вешом обавезно опрати руке.
 Ограничити кретање и задржавање особља у простору за складиштење чистог
веша.
 Пријем чистог и опегланог веша обавља се у магацину веша, у делу за чист веш,
где се довози посебним колицима за ту намену, затим се пребројава,
класификује и уписује у свеску евиденције пријема чистог веша.
 Након провере, веш се класификује по одељењима, слаже на колица за ту
намену и развози, док се униформе ређају на полице и вешалице у простору за
чист веш.
 Из магацина веша, чист веш се развози по одељењима у периоду од 07:00 - 7:30,
и од 11:15-11:30 на колицима за транспорт чистог веша и то:
1. Лифтом бр.3 у 07:00 и у 11:30 – Служба хирургије, Одељење
операционих сала и Одељење хируршке интензивне неге
2. Лифтом бр.3 у 07:00 и у 11:30 – Одељење за радиотерапију тумора
гинеколошке регије и Одсек за радиотерапију тумора дојке
3. Лифтом бр.1 у 07:15 и у 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
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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: Распоред коришћења лифтова је провизоран и одређује се према раду и
потребама ИОРС.
Распоред израђује Начелник Одељења исхране и хигијене.
 Постоји посебна свеска задужења чистог веша по Одељењима.
 Чисте униформе преузимају се од лица које врши услугу прања веша у
магацину чистог веша, где се врши пребројавање, класификација и
евидентирање у свеску пријема чистих униформи.
 Чисте униформе се издају на пулту у магацину веша понедељком, средом и
петком (униформе могу бити издате и другим данима уколико је дошло до
прљања које захтева нову).
 Чисте униформе преузимају се лично од стране запослених, док за поједина
одељења (лабораторије и радиотерапија) чисте униформе преузимају
хигијеничари са тих одељења.
 Једном изнет чист веш са одељења не сме се враћати у магацин чистог веша.
По потреби (по позиву Главне сестре одељења) врши се накнадна достава
чистог веша.
 У случају недостатка веша врши се отварање новог уз реверс који ће бити
потписан од стране одељењске сестре где је извршена дистрибуција веша.

6. ДОКУМЕНТА
 Правилник за контролу болничких инфекција
 План рада Комисије за заштиту од болничких инфекција
 Програм заштите од болничких инфекција
 Свеска прљавог и чистог веша
 Свеска рекламација
 Реверси о пријему и издавању веша
 Рачуни и отпремнице
 Уговор са овлашћеним сревисером за услуге прања веша

