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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБХТ = Дневна болница за хемиотерапију 

МКБ = Међународна класификација болести  

ДЗ = Дом здравља 

 

2.  ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење уноса података у историју болести и попуњавање отпусне листе  

 

3.  ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је Дневна болница за хемиотерапију  

 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

4.1  Лекар- специјалиста је одговоран за : 

 унос података и у историју болести и на отпусној листи, као и у заказивању 

наредног циклуса терапије, што се верификује потписом и факсимилом на свим 

документима 

4.2  Административни радник је одговоран за : 

 унос података у Хелиант систем  

4.3 Особље Дата центра ИОРС-а је одговорно за : 

 функционисање Хелиант система  

4.4 Начелник одељења  ДБХТ одговоран је за : 

 контролу медицинске документације у периодичним интервалима ( види 

процедура евидентирање рада ДБХТ ) 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 Пријављивање болесника на дан заказане терапије  

 Болесници који су терапију заказали преко ДБХТ, долазе на дан заказане 

терапије са свом потребном документацијом коју предају заједно са потребним 

упутима за лечење преко ДБХТ. 

5.2 Историја болести  

 Корице историје болести већ су отворене на одговарајућем шалтеру, где се  

додељује и број историје болести, као и шифра за електронску идентификацију. 

 

 Након што су прозвани, улазе у амбуланту у којој их лекар специјалиста детаљно 

прегледа, узима личну и породичну анамнезу, коментарише детаље о актуленој 

малигној болести, детаље предложене терапије са актулене конзилијарне одлуке, 

локални налаз (уколико је досутупно прегледу) донете дијагностике налазе , 

налазе патохистолошке дијагнозе,актуелне налазе крве слике и биохемијских 

налаза, као и туморске налазе(уколико је њихово праћење предвиђено) 

 

 Након детаљног информисања болесника о разлогу примене терапије,начину 

примене као и дужини лечења (када је то могуће предвидети) болесник и лекар 

који информацију даје потписују информисани пристанак, стављају датум, а 

лекар стабља и факсимил. Други примерак се даје болеснику.  

 

 Сви подаци уносе се у историју болести кроз Хелиант систем, а фотокопије 

конзилијарне одлуке, патохистолошког налаза, отпусне листе као и фотокопије 

различитих дијагностичих процедура задржавају се у историји болести. Податке 

уноси административни радник који ради у амбуланти ДБХТ 

 

 Ради лакше прегледности, фотокопија конзилијарне одлуке се прихефта за 

унутрашњу леву страницу историје болести, остали налази улажу се у корице а 

један примерак потписаног информисаног пристанка прихевта се на унутрашњу 

задњу страницу корица историје болести. 

 

 Такође се уносе и подаци о телесној висини (ТВ) и тежини (ТТ) и рачуна се 

телесна површина (ТП) директно кроз Хелиант систем 

 

 На основу ТП прерачунавају се дозе цитостатика, а на основу ТТ прерачунавају 

се дозе моноклонског антитела трастузумаба (за ИВ примену) 

 

 Дозе ,као и премедикација, односно профилактичка терапија уписују се у 

терапијску листу коју потписује лекар и листа са осталом документацијом се 
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прослешђује медицинским сестрама које терапију припремају (Види процедуре 

припреме терапије) 

 

 Након што је терапиуја завршена , болеснику се издаје амбулаторна отпусна 

листа. 

5.3 Отпусна листа ДБХТ 

 У заглављу  отпусне листи ДБХТ стоје сви идентификациони подаци за 

болесника (Име и презиме, датум рођења, матични број, адреса становања и 

телефон, број историје болести ИОРС) 

 

 Уносе се подаци о малигној болести (дијагноза на латинском језику, уз 

одговарајућу МКБ шифру),подаци о примењеној терапији (са скраћеницама и 

ознаком типа терапије) датуму примене, као и о броју примењеног циклуса. 

 

 За вишедневне терапијске схеме стоји датум прве и последње дозе у циклусу, а 

за једнодневне стоји исти датум за почетак и завршетак примене терапије.  

 

 Уносе се подаци о термину наредне терапије и потребним налазима које 

болесник треба да достави или се уносе подаци о потреби контролног прегледа 

код надлежног лекара са ИОРС, или о потреби Конзилијарног прегледа, које 

треба да обави одмах или у одређеном временском интералу према предходној 

конзилијарној одлуци). 

 

 Уносе се подаци о поступку у случају појаве одређених нежељених 

дејстава.(како да поступи, коме да се обрати на ИОРС на дате телефоне) 

 

 За недељне терапије уносе се сви заказани термини за тај циклус (нпр. 

пакслитаксел Д1,Д8,Д15 са свим датумима) За вишедневне терапије (нпр у 

трајању од 5 дана) у систему заказивања заказују се сви дани за истог болесника. 

 

 Дефинитивна отпусна листа на којој се коментарише да се последњим (нпр. 6. 

Или 8. или 17. Циклусом ) лечење сматра завршеним, издаје се за болеснике који 

су примали и завршили адјувантно лечење након одређеног броја циклуса. 

 

 Уколико се ради о болесницима који примају адјувантну терапију, пре 

терапијске скраћенице стоји ознака А (нпр. А-ЦМФ на латиници) 

 

 Уколико се ради о болесницима који примају терапију у метастатском стадијуму 

болести, поред терапијске скраћенице стоји ознака С ( нпр.С-ЦМФ на латиници) 

 

 За болеснике који због лошег општег стања и одмакле, претретиране малигне 

болести, више не могу да примају специфичну онколошку терапију, издаје се 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре: Унос података у  историју болести 

и амбулантна отпусна листа одељења 
 

Ознака: П.МЕД.11 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 5  од  5 

 

извештај лекара специјалисте о прекиду специфичног онколошког лечења.. За 

такве болеснике коментарише се да се лечење сматра завршеним из наведених 

разлога и по могућности се препоручује симптоматска и супортивна терапија, 

ако болесници могу да је примају преко теренске службе ДЗ. Уколико такву 

терапију није могуће спровести ван ИОРС, иста се заказује у ДБХТ  

(трансфузија, примена албумина, пункција асцитеса) 

 

 На отпусној листи и сваком извештају, стоји име и презиме лекара специјалисте 

који је листу/извештај формирао, као и потпис и факсимил. 

 

 За наредне циклус терапије формира се декрузус болести у који се уносе сви 

релевантни подаци о подношењу терапије, евидентирају се нежељена дејства, 

коментарише локални статус (када је доступан прегледу),и контролишу сви 

неопходни донети налази.Уколико нема контраиндикација ) а затим се поступа 

према налазу (ординира терапија у истој дози, редуковаој дози, индикује додатни 

преглед итд.) 

 

 

6. ДОКУМЕНТА 

6.1 Историја болести 

 

6.2 Амбулатна отпусна листа за ДБХТ 

 

 

 

 

 

 

 

 


