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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС 

 

ЛР (Н1) 

КМО 

ОЈ 

ХТ 

БТ 

МС/МТ 

АТ 

ИВ 

Институт за Онкологију и Радиологију Србије 

образац за прописивање лекова са посебним режимом издавања 

Клиника за медикалну онкологију 

организациона јединица 

xемиотерапија 

биотерапија 

медицинска сестра/медицински техничар 

административни техничар 

интравенски 

 

 Хемиотерапија (општи назив за терапијску примену хемијских једињења) 

представља примену цитотоксичних агенаса, а у циљу заустављања раста и 

спречавања даљег развоја малигне ћелије, као и палијације симптома. 

 Биолошка терапија је релативно нови приступ лечењу малигних болести и 

подразумева примену моноклонских антитела.   

Биолошка терапија назива се још и циљаном  терапијом јер циљано уништава малигне 

ћелије,  без негативног утицаја на здраве. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедура о припреми и примени хемио  и биотерапије прецизно дефинише процес 

припремања и примењивања цитостатика  и моноклонских антитела  код пацијената 

хоспитализованих на стационару у оквиру Клинике за медикалну онкологију –  

одређује активности, носиоце активности као и документацију неопходну за 

спровођење тог процеса. 
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3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура о припреми и примени хемио и биотерапије на стационару  се примењује у 

свим организационим јединицама Клинике за медикалну онкологију, и истом је 

обухваћен рад лекара, медицинских сестара-техничара и административних техничара. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Директор Клинике је одговоран за: 

- Спровођење процедуре  у оквиру клинике 

- Контролу уноса  услуга / података по Хелиант-у 

Начелник ОЈ је одговоран за: 

- Спровођење процедуре у оквиру ОЈ 

- Унос услуга / података по Хелиант-у 

- Контролу уноса  услуга / података по Хелиант-у 

- Адекватно вођење документације (историја болести, декурзуси, терапијска 

листа) 

- Упознавање пацијента са специфичностима хемиотерапијског третмана 

- Консултацију лекара других специјалности  

- Попуњавање и оверу ЛР обрасца 

Лекар специјалиста је одговоран за: 

- Спровођење процедуре 

- Унос услуга/података по Хелиант-у 

- Упознавање пацијента са специфичностима  лечења  

- Потписивање информисаног пристанка од стране пацијента пре започињања 

лечења 

- Адекватно вођење документације (историја болести, декурзуси, терапијска 

листа) 

- Консултацију лекара других специјалности  

- Попуњавање и оверу ЛР обрасца 

- Декурзирање нежељених догађаја у историји болести 

Главна МС/МТ Клинике је одговоран/на за: 

- Спровођење процедуре 

- Контролу уноса услуга по Хелиант-у 

- Едукацију МС/МТ 

- Проверу знања код МС/МТ 

Главна МС/МТ ОЈ је одговорна за: 
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- Спровођење процедуре 

- Контролу уноса  услуга/података  по Хелиант-у 

- Обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним лековима 

- Познавање начина примене ХТ/БТ и специфичности у вези са истим 

- Едукацију МС/МТ 

- Проверу знања код МС/МТ 

- Верификацију историје болести при отпусту пацијента 

- Фактурисање историје болести при отпусту пацијента ( у одсуству АТ ) 

МС/МТ ОЈ  је одговорна за: 

- Спровођење процедуре 

- Контролу уноса и унос  услуга  по Хелиант-у 

- Обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним лековима 

- Уписивање података са терапијске листе у протоколе визите и терапије, и 

примопредаје смене 

- Унос података/услуга у температурну листу  

- Унос података/услуга у електронској форми – Хелиант (у одсуству АТ) 

- Попуњавање ЛР обрасца 

- Дезинфекцију (чишћење) коморе 

- Одлагање употребљеног материјала у контејнере намењене за то 

- Познавање начина примене ХТ/БТ и специфичности у вези са истим 

- Евидентирање нежељених догађаја  у Листу здравствене неге 

Одговорна сестра за апотеку је одговорна за: 

- Требовање лекова, потрошног медицинског материјала и дезинфекционих 

средстава 

- Контролу и требовање средстава личне заштите неопходних за припрему ХТ/БТ 

у коморама 

- Надзор над одлагањем  био и цитотоксичног отпада 

- Обавештавање главне МС/МТ ОЈ/ Клинике,  начелника ОЈ, директора Клинике о 

евентуалном недостатку лекова, као и о промени назива лека, који поседује 

апотека 

- Спровођење процедуре о безбедном руковању са цитотоксичним агенсима 

Административни техничар је одговоран/на: 

- За дневни унос медицинских услуга у електронској форми – Хелиант, у 

регуларно радно време од 07-15 часова 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1.  Информисани пристанак 
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5.2.  План лечења 

5.3.  Требовање лекова 

5.4.  Унос података/услуга 

5.5.  Припрема ХТ/БТ у комори са ламинарним протоком ваздуха 

5.6.  Поступак у случају неисправности рада коморе 

 

5.7.  Едукација запослених МС/МТ ОЈ 

5.8.  Примена БТ/ХТ 

5.8.1. ИВ начин примене лека 

5.8.1.1. Екстравазат 

5.8.2. Перорална употреба цитостатика 

5.1. Информисани пристанак 

 Лекар ОЈ/начелник ОЈ пре отпочињања специфичног онколошког лечења, 

упознаје пацијента са дијагностичким процедурама, хигијенско-дијететским 

режимом, терапијском протоколу  и нежељеним ефектима терапије.  

 Пацијент  свој  пристанак на лечење потврђује потписивањем  информисаног  

пристанка, као и  лекар који га је информисао. 

 Информисани пристанак се као важан документ одлаже у историју болести 

пацијента. 

5.2.  План лечења 

 Сви  здравствени радници су упознати са планом лечења пацијента на основу 

података / декурзуса из историје болести, као и на основу написане терапијске 

листе. 

 Лекар ОЈ/начелник ОЈ прецизно уписује планиране дијагнистичке процедуре, 

лабораторијске анализе и терапију, што мора бити верификовано потписом и 

факсимилом од стране лекара специјалисте. 

 Лекар ОЈ/начелник ОЈ терапијску  листу са уредно исписаном хемиотерапијом 

и/или биотерапијом и премедикацијом, предаје дан унапред главној МС/МТ  или 

МС/МТ  ОЈ. 

 Терапијска листа мора бити потписана и оверена факсимилом лекара 

специјалисте / начелника ОЈ  пре давања терапијске листе главној МС/МТ ОЈ 

или МС/МТ  ОЈ. 
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 На терапијској листи лекар уписује: 

1. фармацеутски назив лека - цитостатика (тј. лек који тренутно поседује 

апотека),  

2. дозу лека,  

3. начин примене лека,  

4. инфузиони раствор са којим се лек раствара (уколико је интравенска примена   

лека),  

5. време трајања инфузије,  

6. редослед примене цитостатика, и  

7. време укључења БТ и ХТ (уколико терапијски протокол то налаже). 

 Такође, на исти начин, лекар уписује и премедикацију, и по потреби  наглашава 

време давања  исте. 

5.3. Требовање лекова 

 Главна МС/МТ  или  МС/МТ  ОЈ обавештава одговорну сестру за апотеку о 

потребним лековима у складу са налозима са терапијске листе.  

 Уколико су у  питању лекови који се требују по посебном режиму ("Ц листа") 

ЛР образац попуњавају МС/МС ОЈ и лекар специјалиста ОЈ/начелник ОЈ. 

 ЛР образац се увек предаје дан унапред одговорној сестри за апотеку. 

 Такође, поједини цитостатици (нпр. Дактиномицин) и анти-еметици (нпр. 

Алокси) се обавезно најављују дан унапред одговорној сестри за апотеку. 

5.4.  Унос података/услуга 

 МС/МТ  ОЈ  након добијања терапијске листе и након провере исте, уписује 

терапију у Протокол визите и терапије и у складу са налозима са терапијске 

листе, и у Протокол примопредаје смене. 

 Након укључења  ХТ и/или БТ, МС/МТ  ОЈ исту раздужује у писаној форми у 

температурну листу, што верификује својим потписом (читко исписано име и 

презиме МС/МТ ) 

 Административни  техничар увидом у температурну  и терапијску листу, које 

добија од  МС/МТ  ОЈ, врши унос свих  пружених медицинских услуга у 

електронској форми – Хелиант. 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре: 

Процедура о припреми и примени хемио и 

биотерапије на стационару у оквиру Клинике за 

медикалну онкологију 

 

Ознака: П.МЕД.03 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 7  од  12 

 

 У одсуству административног техничара, унос услуга по Хелиант систему врши 

МС/МТ ОЈ. 

 У случају немогућности уноса услуга у електронској форми, главна МС/МТ ОЈ 

обавештава начелника ОЈ /директора клинике, ради уноса неопходних података 

од стране лекара. 

5.5. Припрема ХТ/БТ у комори са ламинарним протоком ваздуха 

 МС/МТ ОЈ  на Служби за интрахоспиталну примену хемиотерапије морају да се 

придржавају Процедуре о  безбедном  руковању цитотоксичним агенсима, 

које подразумева: 

1. припрему ХТ и/или БТ у коморама са ламинарним протоком ваздуха 

Комора мора да буде смештена у посебној просторији која захтева одређене 

стандарде: по величини, изгледу, опремљености и вентилацији. 

МС/МТ ОЈ и/или одговорна сестра за апотеку након пуштања у рад, припрема 

материјал за употребу (шприцеви и игле) и контејнер намењен за одлагање 

употребљеног материјала. 

 

Током припреме лека да би експозиција била минимална неопходно је :  

• Прати руке пре и после руковања цитостатицима 

• ограничити приступ осталом особљу у просторији где се припремају 

лекови 

• користити асептичне технике при растварању лека 

• приликом одвајања игле од ампуле, обратити пажњу на могућност 

распршивања лека и у ту свху најбоље је обмотати иглу стерилним 

тупфером натопљеним у алкохол 

• при елиминацији мехурића ваздуха из бризгалице иглу такође заштити 

стерилним тупфером 

• растварач за цитостатике полако убацивати низ зид бочице иглом 

одговарајућег лумена и прах у бочици треба потпуно поквасити па тек 

онда промућкати,  и  

• припремљене лекове тј. растворе МС/МТ адекватно обележава: име и 

презиме пацијента, назив и доза лека, и уколико за тим постоји потреба, 

време трајања инфузије 

Комору након употребе МС/МТ чисти газом или папирном ватом натопљеном 

специјалним раствором –ТПХ или 70% алкохолом, почевши од врха на доле, и 

од периферије ка центру, и укључује гермицидну лампу а употребљен материјал 

баца у кесу па у контејнер намењен за то.  

2. коришћење средстава личне заштите 

Пре припреме ХТ и/или БТ  МС/МТ ОЈ мора да се адекватно припреми 

коришћењем: 
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- хируршких  рукавица за једнократну употребу,  

- мантила (од специјалне тканине мале пропустљивости, затворен спреда, 

са дугим рукавима и еластичним манжетнама. Најбоље би било користити 

мантиле за једнократну употребу.) 

- специјалних  наочара 

- заштитне маске (маску са филтером) и 

- капе за једнократну употребу 

 Одговорна сестра за апотеку обезбеђује средства личне заштите. 

 

3. одлагање употребљеног материјала и ампула у контејнере намењене за то. 

4. правилно апликовање тј. давање лека - подразумева познавање начина 

примене ХТ и БТ од стране МС/МТ као и специфичности у вези са истим. 

• Директор клинике,  начелник ОЈ, главна МС/МТ клинике, главна МС/МТ ОЈ и 

одговорна сестра за апотеку  контролишу поштовање процедуре о безбедном 

руковању цитотоксичним агенсима. 

5.6. Поступак у случају неисправности рада коморе 

 

 Одговорна сестра за апотеку контролише рад коморе и обезбеђује потребан 

материјал за чишћење исте. 

 У случају неисправности, одговорна сестра за апотеку обавештава начелника 

техничке службе, који је и одговоран за редовно сервисирање. 

 Одговорна сестра за апотеку и главна МС/МТ Клинике води евиденцију о 

редовном сервисирању коморе. 

 

5.7. Едукација запослених МС/МТ ОЈ 

• Главна МС/МТ ИОРС-а, главна МС/МТ Клинике  и главна МС/МТ  ОЈ 

организују  едукацију МС/МТ  о дејству био и цитостатске терапије, укључујући 

њихове ризике, начину руковања, коришћењу заштитне опреме као и како 

поступати  у случају просипања лека. 

• Такође, врше едукацију о специфичностима појединих дијагностичких 

процедура и о значају дијететског режима код пацијента. 

• Након извесног времена, главна МС/МТ клинике и главна МС/МТ ОЈ у договору 

са главном МС/МТ ИОРС-а  врше проверу знања. 

5.8. Примена БТ/ХТ 

 МС/МТ ОЈ ХТ и  БТ као и симптоматску терапију, примењује уз поштовање пет 

правила :  

1. прави болесник,  2. прави лек, 3. права доза, 4. прави пут, 5. право време 
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 Главна МС/МТ ОЈ и МС/МТ ОЈ морају да знају на које се начине примењује ХТ 

и БТ. 

 У случају давања лекова новије генерације, лекар специјалиста треба да објасни 

МС/МТ ОЈ и главној МС/МТ ОЈ специфичности у вези са апликовањем лека. 

 Начини примене хемиотерапије су:  

1. перорални,  

2. интрамускуларни,  

3. интраперитонеални,  

4. интратекални,  

5. интраартеријски,  

6. интравезикални,  

7. интраплеурални, и  

8. интравенски. 

 Начини примене биотерапије су: 

1. интравенски, 

2. перорални и  

3. субкутани. 

5.8.1. ИВ начин примене лека 

• С обзиром да је најчешћи вид примењивања ХТ и БТ  интравенским путем 
(уз помоћ ПВЦ система, бројача капи и инфузионих пумпи), и то преко 

периферне вене, путем централног венског катетера или путем port-a-cath 

система, МС/МТ ОЈ мора да буде поштује основне принципе у вези са 

интравенском применом лека, а под надзором главне МС/МТ ОЈ. 

 МС/МТ ОЈ примену лекова путем периферне вене примењује  искључиво преко 

пласиране брауниле, тј.интравенске каниле.  

• Препоручује се да се за ХТ и БТ  искључиво користи нова браунила, а не она од 

претходних дана, јер лек који је ишао претходни дан може да створи 

микротрауме на унутрашњем слоју  крвног суда, те да ово буде разлог 

екстравазације.  

• Потребно је да МС/МТ ОЈ контролише место од убода на горе и палпацијом 

утврди да ли постоји болна осетљивост код пацијента. Уколико постоји бол, или 

је присутан хематом или црвенило, обавеза  је МС/МТ ОЈ да потраже нови 

венски пут.  

• При избору новог венског пута  МС/МТ  ОЈ мора да поштује следеће смернице: 

-  да избор вена треба да буде од шаке ка лакатно-кубиталној вени, 
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-  да постави повеску на екстремитет, како би се обезбедило пуњење вене,  

-  да испита палпацијом максималну дилатацију вена 

-  да користи вене на страни која није доминантна како се не би нарушила 

покретљивост и комфор болесника,  

-  да избегава прегибе,  

-  да не користи вене са знацима запаљења, како би се превенирала 

екстравазација лека. 

-  да пре примене терапије обавезно "испере" вену  са око 3-5 ml 0,9% NaCl-а, 

како би се открило евентуално постојање екстравазације, 

-  да објасни пацијенту да, уколико у току примања лека примети оток или бол, 

мора да исти пријави МС/МТ или лекару, и 

• Лекар ОЈ треба да објасни пацијенту да је потребно да спроводи негу вена - три 

до пет пута дневно,  наношењем Хепатромбин гела, кружним покретима од 

места убода навише, после терапије. 

• Примена цитостатика преко централне венске линије 

Централна венска линија или како се чешће зове централни венски катетер 

(ЦВК) је посебно дизајниран катетер који лекар (најчешће анестезиолог) у 

локалној или општој анестезији имплантира у неки од великих венских крвних 

судова (вена југуларис – интерна или екстерна, вена sub-clavia, а ређе вена 

феморалис). 

• Главна МС/МТ ОЈ или лекар ОЈ контактира анестезиолога у вези са 

пласирањем и депласирањем  ЦВК 

• Током ИВ примене ХТ/БТ може доћи до нежељеног догађаја у виду 

екстравазације, те МС/МТ ОЈ морају бити едуковани од стране главне 

МС/МТ Клинике/ОЈ о истом. 

5.8.1.1. Екстравазат 

• Екстравазат  представља ненамерно изливање лека ван крвног суда у 

поткожно ткиво на месту или у околини убода. 

Та тзв. паравенозна примена цитостатика, до које може доћи случајно под 

различитим околностима и спонтано као последица дуготрајне примене лекова 

и њеног токсичног дејства на зид крвног суда, манифестује се локализованим 

отоком, црвенилом и болом.  



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре: 

Процедура о припреми и примени хемио и 

биотерапије на стационару у оквиру Клинике за 

медикалну онкологију 

 

Ознака: П.МЕД.03 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 11  од  12 

 

У даљем развоју екстравазата долази до оштећења и разарања ткива коже и 

субкутаних слојева и појаве јаких упалних реакција са некрозом здравог ткива, 

при чему постоји опасност од настанка поремећаја функције екстремитета. 

Степен оштећења зависи од количине апсорбованог лека у здраво ткиво, 

дужине изложености деловању лека, врсте и количине лека и благовремене 

примене одговарајућег антидота.  

• Главна МС/МТ ОЈ  и МС/МТ ОЈ уколико примети да постоји и најмања 

сумња  у регуларност истицања терапије треба да: 

- Обустави даљи ток инфузије 

- Аспирира 2-5 ццм крви, уколико је игла још у крвном суду 

- Стерилним тупфером, прво бензином, па затим алкохолом добро пребрише 

ту површину, и да по налогу лекара, припреми одговарајући антидот и 

апликује га иглом за субкутану примену, кружно у правцу казаљке на сату 

са 4 - 6 убода око формираног инфилтрата 

- По налогу лекара локално примењује кортикостероиде, у циљу смањења 

инфламаторне реакције 

- Примењује одговарајуће облоге првих 24-36 сати (према упутству које је 

истакнуто на видном месту) 

•  МС/МТ ОЈ овај  нежељени догађај  евидентира у Листу здравствене неге, 

уносећи податке о називу лека, количини екстравазираног лека, времену које је 

протекло до примене антидота, врсти антидота, опис изгледа и величини 

промене а лекар декурзира у историји болести. 

• Уколико се и поред предузетих мера развија површна или дубока некроза 

коже,  лекар/начелник ОЈ  консултује хирурга, и по његовом налогу  МС/МТ 

спроводи  одговарајуће мере. 

5.8.2. Перорална употреба цитостатика 

• Специфично за пероралну употребу цитостатика  је да МС/МТ и одговорна 

сестра за апотеку таблете не дирају  голим рукама, већ да користе рукавице, и 

МС/МТ ОЈ таблете треба да стави у пластичну чашу/посуду док их не преда 

пацијенту. 
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6. ДОКАЗИ 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

НАЗИВ ДОКАЗА 

АРХИВИРАЊЕ ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 

МЕСТО НАЧИН 

1 Протокол визите и терапије Сестринска соба орман МС/МТ 

2 Историја болести пацијента Лекарска соба, 

картотека ОСКП 

орман Лекар, 

Главна 

МС/МТ 

3 Информисани пристанак  Историја болести 

пацијента 

 Лекар 

4 Сестринска анамнеза  Историја болести 

пацијента 

 МС/МТ 

5 Teрапијска листа Одељење  Болесничка соба, 

кревет, историја 

болести пацијента 

након отпуста  

Лекар, 

МС/МТ 

6. Teмпературна листа Одељење Болесничка соба, 

кревет, историја 

болести пацијента 

након отпуста  

Лекар, 

МС/МТ 

7. Листа процеса здравствене 

неге 

Одељење Болесничка соба, 

кревет, историја 

болести пацијента 

након отпуста  

Лекар, 

МС/МТ 

8.  Протокол примопредаје 

смене 

Одељење Сестринска соба  МС/МТ 

 

 

 


