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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОИОН = Одсек онколошке интензивне неге 

СТ=Супортивна терапија 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура описује рад мобилног тима за супортивну онкологију И амбуланте за 

бол И друге симптоме у Института за онкологију И радиологију Србије . Основна 

делатност тима подразумева процену тежине симптома, савете за превенцију, лечење И 

отклањање токсичности онколошког лечења као и симптома малигне болести. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује на свима клиникама ИОРСа. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Консултативни тим чини: лекар ОИОН/СТ И ВМС са искуством , едукацијом & 

обуком из супортивне терапије / палијативног збрињавања  , по потреби И психолог 

односно социјални радник . 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1. Одговорности лекара: 

5.1.1. Лекар као члан мобилног тима ОИОН/СТ- активно учествује у раду 

интердисциплинарног мобилног тима за консултације на свим клиникама ИОРС, 

процењује тежину симптома болести, обавља физикални преглед, ординира адекватну 

фармакотерапију. Лекар прави план терапије за превенцију нежељених дејстава 

специфичног антинеопластичног лечења. 

Уколико до дође до појаве нежељних дејстава специфичног онколошког лечења, лекар 

је одговоран за процену тежине нежељених дејстава специфичног антинеопластичног 

лечења, прављељне плана терапије, процену успешности прописане терапије и 

праћење и првенцију пропратних дејстава прописане терапије. 

 

5.1.2. Лекар у амб за бол и друге симптоме: прима и прегледа пацијенте по унапред 

заказаном редоследу, с тим што, у хитним случајевима, лекар пацијента прима, 

прегледа И прописује терапију, вандредно, мимо заказаног редолседа. Лекар процењује 

тежину симптома болести, обавља физикални преглед, ординира адекватну 

фармакотерапију, упознаје болесника са могућим нежељеним ефектима аналгетске и 

друге терапије и саветује болесника како да спречи појаву нежељених дејстава 

терапије бола и других симптома. Превенира опиофобију правилном едукацијом 
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болесника као и чланова њихових породица и отклања страхове и заблуде везане за 

узимање опиоида 

 

5.2. Одговорности медицинске сестре 

5.2.1. Медицинска сестра као члан мобилног тима ОИОН/СТ- активно учествује у раду 

интердисциплинарног мобилног тима за консултације на свим клиникама 

ИОРС,обучава пацијента да пријави И прати тежину симптома као И медицинско 

особље о правилној употреби И нежељеним дејствима лекова против бола И других 

симптома. Такође, медицинска сестра врши едукацију пацијената И особља о 

нежељеним дејствима специфичног онколошког лечења.  

5.2.2.Медицинска сестра у амб за бол друге симптоме врши заказивање пацијената И 

то према следећим критеријумима: 

• У амбуланту за бол и друге симптоме ИОРС примају се и лече доминантно пацијенти 

ИОРС, на основу захтева лекара ИОРС за консултацију 

• За пацијенте које у амбуланту упућују надлежни  лекари Џ, ИОРС пружа услугу само 

пацијентима  који су пацијенти ИОРС.   Пацијенте других установа, збрињаваће те  

установе.  

• Болесници  са болом као најважнијим симптомом, који су приказани Конзилијуму  и 

за које је донесена одлука за симптоматску/супортивну терапију, могу добити хитну 

услугу лецења бола ако то Конзилијум предлаже, али са препруком да се даље лецење 

спроводи у надлезном МЦ 

• Услугу лечења бола не пружају се само на захтев породице, обавезан је извештај 

надлежног лекара ИОРС или извештај лекара службе кућног лечења. 

Медицинска сестра попуњава листу за процену јачине И других димензија бола И 

других симптома. 

Обучава болесника да користи скале за процену јачине бола 

Када је терапија прописана,  додатно објасњава и болеснику и породици терапијску 

шему, као и важност узимања лекова према сатници и њихову правилну употребу 

(брошура о правилној употреби фластера фентанила)  

Објашњава појам пробоја бола или неког другог симптома и узимање лекова у 

ситуацији пробоја симптома 

Упознаје болесника са могућим нежељеним ефектима аналгетске и друге терапије 
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Саветује болесника како да спречи појаву нежељених дејставатерапије бола и других 

симптома 

Активно помаже и болеснику и лекару током лечења бола и других симптома  

Превенција опиофобије, правилном едукацијом болесника као и чланова њихових 

породица, отклања страхове и заблуде везане за узимање опиоида  

Спроводи ординирану терапију по налогу лекара 

Такође, медицинске сестре врше едукацију пацијената и породице о нежељеним 

дејствима специфичног онколошког лечења И саветује како да их спречавају И како да 

се носе са њима уколико се појаве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


