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ПРОЦЕНА РИЗИКА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ 

ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА 
Душан Милинковић1,  Маја Милошевић2, Светлана Карић3 

Резиме: Процена ризика јесте процес у коме се сагледавају и оцењују сви ризици и опасности на радном 

месту. У процени ризика учествују многобројни фактори који уз методологију која се користи, односно 

изабере, и вештину процењивача, доводи до докумета којим се може управљати. Оно што треба узети у 

обзир код процене ризика јесте: делатност правног лица, опис посла, сагледавање процеса рада, мерења 

услова радне околине и прегледа и провере опреме за рад, број извршилаца - запослених за одређену 

врсту рада, да ли се на радном месту догађају повреде и колико често, расположивост и примена 

колективне и личне  заштитне опреме, итд. ... 

Препознати ризике и опасности на радном месту и навести мере које се могу спровести и које ће довести 

до елиминисања или смањења повреда на раду, професионалних болести и болести у вези за радом 

представљају суштину процене резика. 

Кључне речи: процена ризика, акт о процени ризика, штетност и опасност, метода, повреде на раду 

RISK ASSESSMENT IN THE CLINICAL CENTER OF SERBIA FOR 

THE NURSING TECHNICIAN WORKPLACE 

Abstract: Risk assessment is a process in which all risks and hazards in the workplace are identified and 

evaluated. There are many factors involved in risk assessment that, in addition to the methodology used or 

selected, the skill of the assessor, leads to a manageable document. What should be considered in the risk 

assessment is: legal entity activity, job description, review of work process, measurement of working 

environment and inspection and check of work equipment, number of executors / employees for a particular type 

of work, whether injuries occur in the workplace and how often, availability and use of collective and personal 

protective equipment, etc. ... 

Identify risks and hazards in the workplace and outline measures that can be implemented that will eliminate or 

reduce occupational injuries, occupational diseases and occupational related diseases present the essence of risk 

assessment. 

Keywords: risk assessment, risk assessment act, harm and danger, method, injuries at work 

1. УВОД 

Процена ризика je процес оцењивања свих ризика по безбедност и здравље радника 

условљених опасностима и штетностима на радном месту, која за основни циљ има 

заштиту, безбедност и здравље запослених и то тако што доприноси минимализовању 

могућности да запослени или окружење буду угрожени током активности у вези са 

процесом рада и очувању компетитивности и eфикасности пословне активности. 

То је систематска анализа свих аспеката рада која обједињује разматрање следећих 

елемената [1-5]: 

• шта све може проузроковати повреду или обољење на радном месту; 
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• правилно препознате опасности и штетности; 

• да ли се уочене опасности и штетности могу елиминисати или не; 

• правилно процењен ризик за безбедност и здравље запослених; 

• правилно одабране мере за отклањање ризика, односно његово свођење на 

најмању могућу меру; 

• које се превентивне или заштитне мере могу и требају применити како би се 

утврђени ризици држали под контролом. 

2. ЦИЉ РАДА 

Циљ рада је препознати и утврдити опасности и штетности у радној околини 

Клиничког  Центра Србије на радном месту медицинска сестра-техничар у Клиници за 

оториноларингологију и максилофацијалну хирургију. Извршити процену ризика 

Kinney методом у односу на утврђене опасности и штетности, утврдити начин и мере за 

отклањање, смањење или спречавање препознатог ризика.  

3. ПРИМЕНА МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

Kinney метода - je  веома погодна за процењивање у здравственој установи, 

процењују се се ризици за сваку опасност и штетност, а потом процењује да ли је радно 

место са повећаним ризиком или не [6]. 

Вероватноћа да ће се повреда на раду, оштећење здравља или обољење запосленог 

у вези са радом настати услед опасности и штетности на радном месту и у радној 

околини процењује се на основу претходне анализе која узима у обзир учесталост и 

трајање изложености запослених опасностима и штетностима, вероватноћу настанка 

опасног догађаја и техничке или друге могућности за избегавање односно ограничење 

деловања тих опасности и штетности. 

Тежина могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења запослених 

процењује се на основу претходне анализе која узима у обзир врсту очекиване повреде 

(смртна, тешка, колективна или лака повреда на раду) 

Ако се утврди да на радном месту и поред потпуно или делимично примењених 

мера у области безбедности и здравља на раду, и других мера, постоје опасности и 

штетности које, према налазу процењивача ризика, могу изазвати повреду или угрозити 

здравље запосленог, сматра се да је место са повећаним ризиком, што се утврђује актом 

о процени ризика. 

Kinney метода захтева разматрање вероватноће у седам могућих нивоа, разматрање 

последица могућег догађаја, односно тежине могуће повреде на раду или обољења 

запосленог, у пет нивоа, разматрање учесталости, односно времена излагања 

запослених опасностима и штетностима, у осам нивоа. На основу утврђене 

вероватноће, последица и учесталости, ниво ризика је израчунат и дефинисан као 

производ вероватноће, последица и учесталости. 

Метода КINNEY степенује ризик према Табели 1 [6]. 
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Табела 1. Степеновање ризика 

I прихватљив (Р≤20) 

II мали (20<Р≤70) 

III умерен (70<Р≤200) 

IV висок (200<Р≤400) 

V екстремни (Р>400) 

 

Табела 2. Последице-тежина повреде или обољења 

ПОСЛЕДИЦЕ - ТЕЖИНА ПОВРЕДА ИЛИ ОБОЉЕЊА – П 

1 Мале (лаке) - Повреда или болест која захтева прву помоћ и никакав други третман 

2 Знатне - медицински третман од стране доктора 

3 Озбиљне - Инвалидност, појединачна озбиљна повреда са хоспитализацијом и изгубљеним данима 

6 Веома озбиљне - Појединачна несрећа са смртним исходом 

10 Катастрофалне - Вишеструки смртни исход 

 

Табела 3. Учесталост (време излагања опасностима и штетностима) 

УЧЕСТАЛОСТ (ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА ОПАСНОСТИМА И ШТЕТНОСТИМА) – У 

1 Излаже се ретко (годишње) 

2 Излаже се месечно 

3 Излаже се недељно 

6 Излаже се дневно-врло ретко (до 20%) до 1,5 часова                                                               

7 Излаже се повремено (од  20 до 40%) од 1,5 - 3,2 часова                                                  

8 Излаже се често (од 40 до 60%) од 3,2 - 4,8 часова 

9 Излаже се врло често - претежни део радног времена (од 60 до 80%) од 4,8 -  6,4 часова 

10 Излаже се трајно - континуирано, све радно време (преко 80%) преко 6,4 часова 

 

Табела 4. Вероватноћа могућег догађаја - В 

ВЕРОВАТНОЋА МОГУЋЕГ ДОГАЂАЈА - В 

0,1 Једва појмљиво 

0,2 Практично невероватно 

0,5 Постоји, али мало вероватно 

1 Мала вероватноћа, али могућа у ограниченим случајевима 

3 Мало могуће 

6 Сасвим могуће 

10 Предвидиво, очекивано 

 

Табела 5. Ранг, ниво ризика, оцена и мере које треба предузети 

Ранг Оцена Ниво ризика, оцена и мере које треба предузети 

R1 R≤20 ПРИХВАТЉИВ РИЗИК - Не предузимати додатне мере. 

R2 20<R≤70 

МАЛИ РИЗИК - Потребан опрез, решити га редовном процедуром – радним упутством. 

Нема потребе за додатним активностима при управљању операцијом. Може се размотрити 

економски исплативије решење или унапређење без додатних улагања. Потребно је пратити 

ситуацију, како би поседовали информације o спровођењу прописаних активности. 
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R3 70<R≤200 

УМЕРЕНИ РИЗИК 

Потребне мере, морају се утврдити одговорности руководства. 

Потребно je уложити напор како би се смањио ризик, али трошкови  превенције морају бити 

пажљиво планирани и ограничени до извесног нивоа. Потребно је дефинисати рок за 

спровођење унапређења. Код оних догађаја код којих могу наступити изузетно опасне 

последице, потребно је додатно проверити вероватноћу настанка таквог догађаја како би се 

дефинисао потребан ниво активности на ублажавању ризика. 

R4 200<R≤400 

ВИСОКИ РИЗИК 

Потребна брза реакција од стране вишег руководства, захтевати побољшање од првог 

претпостављеног. 

Не сме се започети са датом активношћу док ниво ризика не буде снижен. Могу бити потребна 

додатна средства како би се ризик смањио. Ако се ризик односи на све започете активности, 

потребно је предузети хитне акције на смањењу нивоа ризика. 

R5 R>400 

ЕКСТРЕМНИ РИЗИК 

Прекинути активности. Потребна моментална акција од стране највишег руководства. 

Активност не сме бити започета, ни настављена, све док се ниво ризика не смањи. Ако ни 

улагањем неограничених средстава није могуће смањити ниво ризика, активност мора остати 

забрањена. 

 

Нивои ризика Р4 (R4) и Р5 (R5) карактеришу она радна места која се актом о 

процени ризика проглашавају радним местима са ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

4. ПРОЦЕНА РИЗИКА KINNEY МЕТОДОМ 

 

Табела 6. Процена ризика за радно место медицицнске сестре-техничара Kinney методом 

Редни 

број 

Група, врста и опис 

опасности и штетности 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Вероватноћа 

В 

Последице 

П 

Учесталост 

У 

Ниво ризика 

Р=ПxВxУ 

Препознавање и процењивање механичких опасности 

05-Немогућност или ограниченост правовременог уклањања са места рада, изложеност затварању,  механичком 

удару, поклапању и сл. 

1 

Могућност удара у опрему 

при кретању или хитној 

интервенцији, скучен 

простор. 

Мала вероватноћа, 

али могућа у 

ограничен. 

случајевима 

(1) 

Последице 

озбиљне 

(3) 

Дневно 

(1) 
3 

06 - Други фактори који могу да се појаве као механички извори опасности 

2 Могућност убода иглом. 

Мала вероватноћа, 

али могућа у 

ограничен. 

случајевима 

(1) 

Последице 

озбиљне 

(3) 

Дневно 

(6) 
18 

Опасности које се појављују са карактеристикама радног места 

07 - Опасне површине (подови, газишта, додирне површине са којима запослени долази у додир, а које имају оштре 

ивице рубове, шиљке, грубе површине, избочене делове и сл.) 
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3 

Опасност од повреда оштрим 

предметима или опекотина 

средствима за чишћење и 

дезинфекцију.  

Опасност од механичких 

повреда иглом и маказама. 

 

 

 

Мала вероватноћа, 

али могућа у 

ограничен. 

случајевима 

(1) 

Последице 

озбиљне 

(3) 

Дневно 

(6) 
18 

10 - Могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине, степенице, коришћење мердевина и сл.) 

4 

Опасност од пада услед 

клизања и спотицања (мокре 

и клизаве површине). 

Могућност клизања или 

спотицања(мокри подови, 

степеништа, газишта...). 

Кретање кроз радни простор, 

уз и низ степенице. 

Могућност пада услед 

клизања или спотицања. 

Кретање кроз круг КЦС, из 

објекта у објекат. Улаз у 

објекат излаз из објекта. 

Мало могуће  

(3) 

Последице 

озбиљне 

(3) 

Дневно 

(6) 
54 

Опасност које се појављује коришћењем електричне енергије 

16 - Опасности од индиректног додира 

5 

Опасности од случајног 

додира делова инсталације и 

опреме која је под напоном. 

Мала вероватноћа, 

али могућа у 

ограничен. 

случајевима 

(1) 

Веома 

озбиљне 

(6) 

Ретко 

(1) 
6 

Штетности које настају или се појављују у процесу рада 

21 - Хемијске штетности на радном месту, прашина и димови (удисање, гушење, уношење у организам, продор у 

тело кроз кожу, опекотине, тровање и сл. ..) 

6 

Манипулација са 

дезинфекционим средствима 

и ампулираним лековима. 

 

Мало могућа 

(3) 

Последице 

знатне 

(2) 

Излаже се 

повремено - 

(од  20 до 40%)                                                             

од 1,5  - 3,2 

часова  

   (7)                                              

42 

23 – Биолошке штетности (инфекције, излагање микроорганизмима и алергентима) 

7 

Могућност инфекција при 

контакту са телесним 

течностима. 

Излагање микроорганизмима 

у току рада. 

Узимање и манипулација са 

разним биолошким 

материјалом. 

Штетност од инфекција, 

штетност при контакту са 

секретима и телесним 

течностима. 

Штетно дејство биолошких 

штетности при додиру са 

крвљу телесним течностима 

и инфективним 

медицицнксим отпадом. 

Мало могућа 

( 3) 

Веома 

озбиљне 

(6) 

Излаже се 

често - (од 40 

до 60%)                                                                        

од  3,2 - 4,8 

часова 

(8) 

144 

25 - Неодговарајућа - недовољна осветљеност 
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8 

Осветљење  на радном месту 

(према стручном налазу о 

извршеним мерењима и 

испитивањима) није 

прописане јачине и није 

одговарајуће за ефикасно и 

безбедно обављање радбих 

задатака. 

Мала вероватноћа, 

али могућа у 

ограничен. 

случајевима 

(1) 

Последице 

знатне 

(2) 

Дневно 

(6) 
12 

Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора који се узрочно везују за радно место и 

послове које запослени обавља 

30 - Напори или телесна напрезања (ручно преношење терета, гурање или вучење терета, разне дуготрајне телесне 

активности) 

9 
Подизање непокретних 

пацијената 

Мало могућа 

(3) 

Последице 

знатне 

(2) 

Дневно 

(6) 
36 

31 - Нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање, савијање тела и сл. ...)  

10 

Нефизиолошки положај тела 

(чест нефизиолошки положај 

тела при припреми 

пацијената за преглед, 

пружању помоћи и примени 

терапије). Нефизиолошки 

положај тела -при подизању 

тешко покретних или 

непокретних пацијената. 

Нефизиолошки положај тела 

-рад с непокретним и 

полупокретним пацијентима. 

Нефизиолошки положај тела 

-дуготрајно погнут положај 

тела током неге болесника 

(храњење, бријање, 

превијање, купање и сл.). 

Нефизиолошки положај тела 

-дуготрајно стајање -статички 

рад са нагнутим телом 

физиотерапеут, хирург, 

сестра. 

Мало могућа 

(3) 

Последице 

знатне 

(2) 

Дневно 

(6) 
36 

33.1 - Одговорност у примању и преношењу информација: 

11 

Примање и преношење 

информација, коришћење 

знања и способности при 

обављању посла. 

Мала вероватноћа, 

али могућа у 

ограничен. 

случајевима 

(1) 

Последице 

знатне 

(2) 

Излаже се врло 

често - 

претежни део 

радног времена 

(од 60 до 80%)                 

од 4,8 -  6,4 

часова 

(9) 

36 

Штетности везане за организацију рада 

34 - Штетности везане за организацију рада 

12 
Рад у сменама. 

Рад ноћу. 

Мало могућа 

(3) 

Последице 

знатне 

(2) 

Недељно 

(6) 
18 

Остале штетности које се појављују на радним местима 

39.1 - Штетности и опасности при раду са екраном и рачунарима 

13 

Коришћење опреме за рад са 

екраном. 

 

Мала вероватноћа, али 

могућа у ограничен. 

случајевима 

(1) 

Последице 

знатне 

(2) 

Дневна 

(6) 
12 

 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

27 

 

5. МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ИЛИ СПРЕЧАВАЊЕ РИЗИКА 

 

Табела 7.  Процена ризика и предложене мере за отклањање и смањење препознетих ризика на радном месту 

медицицнске сестре-техничара 

Редни 

број 
Опасност, штетност 

Мере за отклањање, смањење или 

спречавање ризика 

Рок за 

спровођење 

мера 

1. 
Могућност удара у опрему при кретању или 

хитној интервенцији, скучен простор. 

Уредити радна места у складу са описом 

посла који се у њима обавља и 

одржавати у уредном стању. 

стална мера 

спроводи се 

2. Могућност убода иглом. 
Опрез при раду, примена прописане 

процедуре.  
стална мера 

3. 

Опасност од повреда оштрим предметима или 

опекотина средствима за чишћење и 

дезинфекцију.  

Опасност од механичких повреда иглом и 

маказама. 

Носити средста за личну заштиту. 

Пажљиво руковање медицинским 

отпадом. 

Забрањено враћање капица на иглу. У 

случају убода коришћеном иглом, 

применити процедуру 

постекспозиционе профилаксе. Пажљив 

рад. 

стална мера 

4. 

Опасност од пада услед клизања и спотицања 

(мокре и клизаве површине). 

Могућност клизања или спотицања (мокри 

подови, степеништа, газишта...) 

Кретање кроз радни простор, уз и низ 

степенице. 

Могућност пада зслед клизања или спотицања. 

Кретање кроз круг КЦС, из објекта у објекат. 

Улаз у објекат излаз из објекта. 

Користити радну обућу са неклизајућим 

ђоновима. Радну околину одржавати на 

адекватан начин. 

стална мера 

5. 
Опасности од случајног додира делова 

инсталације и опреме која је под напоном. 

Придржавати се упутства за безбедан 

рад. Периодично испитивање елетро 

инсталације – стручни налаз 

стална мера 

6. 
Манипулација са дезинфекционим средствима и 

ампулираним лековима. 

Употреба према упутству. Користити 

средства за личну заштиту. 

стална мера 

спроводи се 

7. 

Могућност инфекција при контакту са телесним 

течностима. 

Излагање микроорганизмима у току рада. 

Узимање и манипулација са разним биолошким 

материјалом. 

Штетност од инфекција, штетност при контакту 

са секретима и телесним течностима. 

Штетно дејство биолошких штетности при 

додиру са крвљу телесним течностима и 

инфективним медицицнксим отпадом. 

Прописати и дати запосленима 

процедуру рада. Користити средства за 

личну заштиту: рукавице, маске. 

Редовно прање руку. Имунизација. 

Стална дезинфекција радне околине, 

радних површина и опреме. Рад у 

складу са радном процедуром и описом 

посла 

Поштовање процедуре 

постекспозиционе профилаксе. 

стална мера 

спроводи се 

8. 

Осветљење  на радном месту (према стручном 

налазу о извршеним мерењима и испитивањима) 

на појединим местима није прописане јачине и 

није одговарајуће за ефикасно и безбедно 

обављање радних задатака. 

Осветљеност радног простора 

ускладити са прописаним вредностима. 
стална мера 

9. Подизање непокретних пацијената. 

Едукација за рад са болесницима. 

Подизање непокретних болесника врши 

више особа истовремено. Помоћ при 

подизању и преношењу. 

стална мера 

спроводи се 
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10 

Нефизиолошки положај тела (чест 

нефизиолошкоми положај тела при припреми 

пацијената за преглед, пружању помоћи и 

примени терапије). Нефизиолошки положај тела 

-при подизању тешко покретних или 

непокретних пацијената. Нефизиолошки 

положај тела -рад с непокретним и 

полупокретним пацијентима. 

Нефизиолошки положај тела -дуготрајно погнут 

положај тела током неге болесника (храњење, 

бријање, превијање, купање и сл.). 

Нефизиолошки положај тела -дуготрајно 

стајање -статички рад са нагнутим телом 

физиотерапеут, хирург, сестра. 

Измена радних активности. 

Помоћ при подизању и преношењу 

терета. Дати на употребу одговарајућа 

помоћна средства за рад. Едукација за 

рад са болесницима. Подизање 

непокретних болесника врши више 

особа истовремено. Помоћ при 

подизању и преношењу терета. 

Обезбедити анатомску обућу. 

Омогућити запосленом прављење пауза 

у периоду који не угрожава процес рада. 

Рад у складу са радном процедуром и 

описом посла. 

стална мера 

спроводи се 

11 

Примање и преношење информација, 

коришћење знања и способности при обављању 

посла. 

Примена утврђене радне процедуре. 

Стално усавршавање и примена знања. 

стална мера 

спроводи се 

12 
Рад у сменама. 

Рад ноћу. 

Рад у складу са радном процедуром и 

описом посла. 

стална мера 

спроводи се 

13 Коришћење опреме за рад са екраном. 

Према упутству за безбедан и здрав рад 

са екраном – поставити екран на 

прописан начин, столицу прилагодити 

својим потребама 

стална мера 

спроводи се 

 

Проценом ризика  за радно место МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР на 

Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију утврђено је да се 

већина ризика налази у нивоу ПРИХВАТЉИВ и МАЛИ. Док је по препознатим 

биолошким штетностима радно место МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР место са 

умереним ризиком. 

Проценом ризика, утврђено је да радно место НИЈЕ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ. 

Приоритет у смањењу ризика: употреба личних заштитних средстава (маске, 

рукавице), контрола биолошких штетности (периодична провера радне средине - 

узимање брисева са радних површина узорковањем ваздуха), стављање на располагање 

веће количине дезинфекционих средстава за личну употребу, смањењу физичког 

напрезања и коришћење помоћних средстава (колица, покретних кревета), већи број 

извршиоца до попуњавања броја запослених предвиђен систематизацијом, вакцинација 

против Хепатитиса Б. 

Оспособљавање запослених за безбедан рад и провру знања вршити обавезно при 

ступању на рад, периодично и при промени радног места [7,8]. Водити прописане 

евиденције из области безбедностии здравља на раду (Обрасци 1-14) [3]. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Интерес сваког појединца и друштва у целини је да се оствари највиши ниво 

безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду, 

болести у вези са радом и професионалне болести сведу на најмању могућу меру. 

Безбедност и здравље на раду су континуирани процеси којима се не може приступити 

неодговорно и који морају представљати приоритет у управљању људским ресурсима.  

Клинички центар Србије, као установа која води бригу о својим запосленима, 

настоји да обезбеди максималне услове рада и безбедности за све запослене. Такође, 

поред моралне обавезе, послодавац је и у законској обавези да својим запосленима 
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омогући сва расположива заштитна средства и опрему која би омогућила побољшање 

радних услова, смањење ризика и повећање безбедности на раду. 

У раду је коришћена Kinney метода за процену ризика на радном месту. Kinney 

метода се најчешће примењује за процену и вредновање ризика услед појаве утврђених 

OH&S опасности (скраћеница OH&S указује на припадност елемената система 

управљања области заштите здравља и безбедности на раду - Occupational Health and 

Safety Management System). 

У овом раду је извршена процена ризика за радно место медицинске сестре-

техничара на Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију 

Клиничког центра Србије, за које је утврђено да НИЈЕ МЕСТО СА ПОВЕЋАНИМ 

РИЗИКОМ.  
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