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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

 ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБХТ = Дневна болница за хемиотерапију 

КМО = Клиника за медикалну онкологију 

УВ = Ултравиолентни 

РХ = Резус фактор 

 

2.  ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију за припрему 

и давање хемиотерапије преко ДБХТ  

3.  ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је одељење ДБХТ 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

4.1 Медицинска сестра је одговорна за: 

 Одговорност за  припрему хемиотерапије 

 Медицинска сестра која  припрема лек што се верификује потписом на 

терапијској листи 

 Одговорност за примену хемиотерапије и осталих инфузионих 

раствора/трансфузија 

 Медицинска сестра која  примењује лек што се верификује потписом на 

терапијској листи 

 Одговорност за  дневно евидентирање терапије 

 Одговорна је медицинска сестра која на крају послеподневне смене прави 

дневни извештај . 

 Одговорност за случај појаве било ког нежељеног дејства примењене терапије и 

крвних деривата 

 За сигнализирање да је дошло до било којег нежељеног дејства, одговорне су 

сестре које врше мониторинг болесника у току терапије 

4.2  Лекар специјалиста је одговоран за: 
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 Одговорност за адекватно реаговање у случају појаве било ког нежељеног 

дејства примењене терапије и крвних деривата 

 За адекватно реаговање одговоран је лекар који је позван у интервенцију 

 Одговорност за пријаву нежељених дејстава на лек Агенцији за лекове РС 

 Одговоран је лекар који је нежељено дејство и констатовао. 

4.2  Начелник одељења ДБХТ је одговоран за: 

Предузимање одговарајућих мера на основу информација добијених из рапорта.(нпр 

најављене несташице лекова о чему одмах, поред особе задужене из Апотеке ИОРС, 

обавештава Директора КМО који је одговоран за сва трабовања  лекова и осталог 

материјала) (Види процедуре Апотеке) 

 

5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 Припрема хемиотерапије  

 Терапија се припрема у посебној просторији за припрему терапије у којој 

постоје 2 коморе са ламинарним протоком ваздуха за растварање 

цитостатика. 

 

 Након што су лекови достављени у просторију за припрему терапије, 

болесник порегледан од стране лекара специјалисте који је уписао и 

потписао  дозе и начин примене лекова, приступа се припреми интравенске 

хемиотерапије  

 

 Медицинска сестра према упутству са терапијске листе након провере свих 

идентификационих параметара болесника, приступа припреми терапије. 

 

 Интравенска хемиотерапија се раствара према приложеном упутству за 

сваки цитостатик посебно у коморама са ламинарним протоком ваздуха. 

 

  Приликом припреме, медицинска сестра води рачуна и о посебним 

својствима лека (фотосензитивност, стабилност/нестабилност раствора, 

токсичност ) 

 

 Медицинска сестра која ради има посебну опрему (посебан радни мантил, 

маску, рукавице) лек са раствара и припрема по свим  правилима о 

безбедности припреме (у асептичним условима) 

 

 Медицинска сестра која је припремила цитостатик, потписује се на 

терапијској листи,уписује број употребљених ампула на терапијској листи, у 
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Хелиант систем уноси податке о утрошку лека, као и инфузионих раствора 

уз уношење шифре услуге. Затим предаје историју болести,терапијску листу 

и растворени цитостатик на посебнм тасу предаје медицниској сестри која ће 

цитостатик и применити.  

5.2  Примена хемиотерапије 

 Медицинска сестра која примењује цитостатик, прозива болесника из 

чекаонице,уводи га у просторију за примену хемиотерапије, смешта у посебну 

фотељу,поново проверава идентитет болесника, питајући га за име и презиме, 

и када добије потврдан одговор да се ради о болеснику који терапију треба и 

да прими, приступа давању цитостатика. Након потврде идентитета болесника, 

даје све потребне информације о начину примене цитостатика дужини 

инфузије (за ИВ цитостатике) и обавештава болсника да сигнализира 

евентуална нежељена дејства која нису видљива оком (нпр. тахикардија, бол у 

руци или било ком другом месту итд.)  

 

 Медицинска сестра која примењује цитостатик, посебно је обучена за ове 

процедуре, и приликом примене увек води рачуна о свим карактеристикама 

лека, начину примене, (интравенски, субкутано), као о премедикацији ради 

спречавања хиперсензитивних реакција, и/или примени профилаксе мучнине и 

повраћања.Такође води рачуна о брзини инфузије, односно трајању инфузије. 

Фотосензитивни цитостатици дају се у инфузионом систему заштићеном од 

светлости. 

 

 Цитостатици се примењују преко инфузионих система, који се прикључују 

након што је медицинска сестра увела иглу у вену болесника, обично на 

дорзуму шаке. Примена преко инфузионог система омогућава подешавање 

брзине инфузије, према предвиђеном времену из упутства за примену 

цитостатика /монклонског антитела.  

 

 Медицинска сестра посебно је обучена и да убод игле буде што безболнији за 

болесника, а такође приликом давања инфузије води рачуна да се игла не 

пласира у екстремитет на коме постоји едем, или знаци упале, нити у руку 

болесница  на страни мастектомије. Код обостране мастектомије болеснице 

обично примају терапију кроз вену на дорзуму стопала. 

 

 Медицинска сестра   обучена    је  да препозна нежељена дејства свих 

цитостатика и осталих лекова (моноклонска антитела) и прати болесника 

током целокупне примене терапије , посматрајући да ли је дошло до 

евентуалне појаве неког од нежељених дејстава, укључујући и место удоба да 

би се на време реаговало у случају екстравазације цитостатика до чега може 

доћи код слабих, танких  вена. О нежељеним догађајима одмах обавештава 

надлежног лекара 
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 Након примене моноклонског антитела трастузумаба, болесник се прати још 

најмање 30 минута по завршеној инфузији по потреби дуже или краће уколико 

су предходне примене протекле без компликација. 

 

 Поједини цитостатици се дају као болусна ињекција, а поједини захтевају 

вишесатну примену преко инфузомата.Поједини цитостатици (цисплатин) 

захтевају и обилну хидрацију што је све назначено у терапијској листи. 

 

 Исти поступак праћења примењује се и код цитостатика за које је познато да 

чешће дају хиперсензитивне реакције (паклитаксел,платински деривати) 

 

 Након завршене инфузије, игла се вади по принципима антисепсе,  на место 

убода се ставља тупфер са алкохолом, и болеснику даје информација о даљем 

поступку код куће и издаје се припремљена  отпусна листа. 

5.3  Поступак дневног одржавања коморе са ламинарним протоком  

 Након завршеног рада смене комора се чисти брисањем специјалном  

тканином (магична крпа) која је натопљена алкохолним раствором (70%) и 

укључује се гермицидна лампа са УВ зрацима. 

 

 Исти поступак се понавља и у случају да је приликом растварања дошло до 

искапавања раствора. 

5.4  Перорална хемиотерапија  

 Перорални цитостатици се издају по истом принципу, на основу дозе наведене 

у терапијској листи, а болесник поново информише о могућим нежељеним 

дејствима, поступцима у случају појаве истих,и начину чувања издатих лекова. 

За неке од пероралних цитостатика постоје писана упутства која се издају 

приликом прве терапије (капецитабин, лапатиниб). За остале болесник добија 

детаљно упутство на отпуснј листи. 

 

 Сви лекови укључујући и пероралне и субкутане раздужују се на исти, већ 

наведени начин кроз Хелиант систем и осталу документацију и евидентирају 

кроз протоколе о евиденцији примене цитостатика. 

5.5  Примена крви и крвних деривата 

  Крв и крвни  деривати  требују се по налогу лекара  који требовање 

потписује и ставља факсимил. 
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 Требовање се шаље у Завод за трансфузију  (узима се крв из вене за 

одређивање крве групе и интерреакције),уз попуњени формулар који је 

потписан од стране лекара специјалисте. 

 

  На формулару за требовање стоје сви идентификациони подаци о болеснику 

укључујући и матични број, подаци из здравствене књижице, основној 

дијагнози малигне болести, крвној групи, вредностима еритроцита, 

хемоглобина, хематокрита, тромбоцита и наводи се који крвни дериват се 

требује. Уз формулар се у Завод шаље и узорак крви за одређивање крве групе 

и интереакције.  

 

 Количину крвних деривата која ће бити издата, процењује лекар из Завода за 

трансфузију. 

 

 На формулару за требовање стоји и одељење на које крвни дериват треба  

доставити (у овом случају ДБХТ) 

 

 Када требовање стигне у просторије ДБХТ, медицинска сестра проверава  

идентификационе податке за болесника , као и све податке добијеног крвног 

деривата ( врста, количина датум издавања, компатибилност крвних група и 

РХ фактора). 

 

 Након што лекар прегледа болесника, и потпише извештај, медицинска сестра 

прозива болесника, потврђује идентитет болесника, смешта га на отоман у 

просторији за примену хемиотерапије (део са отоманима) ,и уводи интравенску 

иглу у кубиталну вену, а затим прикључује кесу са крвним дериватом. 

 

 Током примене крвних деривата такође врши опсервацију болесника ради 

уочавања нежељених догађаја. 

 

 По завршеној трансфузији, вади се игла, ставља алкохолни тупфер, и болесник 

отпушта из ДБХТ, са детаљним упутством о даљем поступку код куће и 

евентуалном новом термину пријема у ДБХТ, или о поновној контроли крвне 

слике.  

 Крвни деривати се раздужују у Хелиант систему и протокол о  евиденцији 

трансфузија у које се поред података свих идентификационих података за 

болесника уписује и датум примене. Такође се у посебној рубрици лепе 

налепнице са трансфузионих кеса.   

 

 Та документација се чува трајно у просторијама ДБХТ. 

 

 Сви нежељени догађаји везани за примену било које терапије преко ДБХТ , 

евидентирају се у посебној документацији која стоји  код Главне сестре ДБХТ.  
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6.  ДОКУМЕНТА 

6.1 Формулар требовања лекова , инфузионих раствора и потрошног материјала  

6.2 Терапијска листа  

6.3 Формулар за требовање крви и крвних деривата  

6.4 Протокол евидентирања трансфузије 

6.5 Протоколи за евидентирање примењене хемиотерапије по локализацији  

 

 

 


