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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБХТ = Дневна болница за хемиотерапију 

ХТ = Хемиотерапија 

 

2.  ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

информисање болесника о предложеном лечењу хемиотерапије 

 

3.  ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у одељењу ДБХТ 

 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

 4.1 Лекар специјалиста одговоран је за : 

- Начин и врсту изнетих информација  

4.2 Тим за едукацију болесника одговоран је за : 

 - Информације дате болеснику који се јави за стручни савет 

 

5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 Потписивање информисаног пристанка  

 Ни један болесник не може започети специфично онколошко лечење уколико се 

са истим не сагласи и својеручним отписом верификује сагласност. 

 

 У случају да болесник није способан сам да прочита и потпише сагласност, 

уместо њега исто може учинити родителј, брачни друг, или старатеља, али 

болесник свеједно само својевољно може да прихвати лечење. 
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5.2 Усмено давање информација болеснику  

 Болеснику се пружају све неопходне информације (чему служи прописана 

терапија, колико би требало временски да траје, која су могућа нежељена 

дејства, када се јављају, колико могу да трају, када треба да се обрати лекару) 

 

 Породица болесника има права да сазна релевантне информације о 

здравственом стању и могућој прогнози пацијента само уз  сагласност самог 

пацијента. 

 

 Породици уколико је присутна, саопштавају се подаци везани пре свега за 

нежељена дејства терапије и препоручене поступке у случају појаве истих. 

 

 Болесник тек након саопштавања свих детаља у вези са лечењем, и по жељи 

самог болесника и са могућом прогнозом болести, потписује сажети 

информисани пристанак за предложено лечење. 

 

 

   5.3 Поступак приликом измене  ХТ  режима  

 Приликом измене терапије (у случају појаве метастатске болести након 

предходног  адјувантног лечења са којим се болесник већ сагласио)  болесник 

потписује нови информисани пристанак за детаљно образложено предложено 

лечење. 

 

 Примерак сажетог информисаног пристанка даје се болеснику, а други 

примерак истог садржаја задржава се у историји болести. 

 

 

     5.4 Поступак приликом не пристајања на терапију од стране болесника 

 Уколико болесник не пристане на терапију може се затражити да то одбијање 

верификује потписом испод текста у коме лекар образлаже одбијање болесника 

на предложену терапију. 

 

 Болесник у сваком тренутку има права да се предомисли и у вези пристанка и у 

вези непристајања на терапију, али се зависно од времена протеклог од давања 

првобитне информације, може захтевати и додатна дијагностика и/или 

мишљење конзилијума о евентуалној применi предходно предложеног лечења. 

 

6.  ДОКУМЕНТА 

6.1.  Формулар за информисани пристанак  


