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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 

ХП =Хуманитарна помоћ 

РФЗО = Републички фонд  за здравствено осигурање 

ЛХРХ = Лутенизирајући хормон  

 

2.  ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију за 

требовање , евидентирање и контролу лекова , инфузионих раствора и потрошног 

материјала у ДБХТ. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је одељење  ДБХТ 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

4.1 Главна сестра је одговорна за: 

 Требовање лекова и штампање формулара  

 Преузимање и контрола складиштених лекова 

 Периодична контрола потрошње лекова и потрошног материјала ( недељна , 

месечна) 

  Слање месечног извештаја о потрошњи лекова , ихфузионих раствора и 

потрошног материјала , укључујући и лекове из клиничких студија и 

хуманитарне помоћи апотеци , тј. одељењу за контролу лекова на ИОРС –у 

4.2  Медицинска сестра – техничар је одговорна за: 

 Дневно евидентирање / раздуживање датих терапија  
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 Два пута дневно, на крају прве и на крају друге смене, врши се провера 

утрошених лекова (и ампулираних и таблетираних). 

 

 Провера се врши тако што се ради компарација са извештајем утрошених лекова 

(из Хелиант система) и провере актуелог стања бројањем лекова на стању. 

 

 Свакодневна  , дупла контрола утрошка лекова по пријему у обе смене и уноса у 

Хелиант систем 

 

 Јутарња контрола о целокупнопј потрошњи за предходни дан и  са затеченим 

стањем ( из извешата о пребројавању предходне поподневне смене). Стање се 

компарира са извештајем из Хелиант система и ручног бројања. 

 Штампање дневног извештаја на крају послеподневне смене 

4.3  Начелник одењеља ДБХТ  је одговоран за : 

 Предузимање одговарајућих мера на основу информацијеа добијених из 

рапорта.(нпр. несташице леков о чему одмах обавештава Директора КМО.Исто 

обавештење даје и одговорна особа из Апотеке ( види процедуре Апотеке ИОРС 

 Сва требовања лекова и осталог потрошног материјала иначе се планирају у 

октобру  за целу наредну годину. Извештај се прави на основу потрошње током 

актуелне године, уз евентуалну пројекцију повећања или смањења потреба за 

одређеним лековима. План се усклађује са планом целе КМО и доставља 

Председнику Комисије за лекове ИОРС 

 

5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1  Требовање лекова  

 Требовање лекова  врши се свакодневно на основу списка заказаних болесника 

за следећи радни дан 

 

 Требовање се врши на основу посебних формулара које се генерише у Хелиант 

систему. 

 

 Кроз тако генерисане извештаје требују се цитостатици за интравенску 

примену, цитостатици за пероралну примену, моноклонска антитела 

(трастузумаб) ЛХРХ антагонисти  за субкутану примену, инфузиони раствори, 

потрошни материјал (игле,тупфери, инфузиони системи), опијати 
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 На исти начин требују се и евидентирају и лекови из хуманиратне помоћи (ХП) 

који се не наплаћују од РФЗО ( не фактуришу се), као и студијски лекови који се 

такође не наплаћују  од РФЗО (не фактуришу се) 

 

 Требовање које се штампа у 2 примерка, врши главна сестра ДБХТ, а потписује 

начелник  ДХБ и директор КМО 

 

 Потписани формулари требовања до 8 часова ујутру упућују се у Апотеку 

ИОРС, одговорно лице из Апотеке  потписује требовање,  а затим издају ради 

примене у просторијама ДБХТ. (Видети Процедуре Апотеке ИОРС).Формулар о 

издатим лековима отписује и медицинска сестра која требовање преузима. 

 

 Један примерак формулара требовања остаје у апотеци а други се улаже у 

документацију ДБХТ коју води главна сестра ДБХТ 

 

 

5.2  Складиштење , чување и евиденција  лекова   

 

 Лекови који су донети у ДБХТ  (до примене), привремено се складиште  у 

просторији за припрему терапије. Сви лекови се чувају на прописани начин 

према упутству за сваки лек посебно (води се рачуна о температури, заштити од 

светлости, обавезно се поново проверава рок трајања) 

 

5.3  Опијати  

 

 Опијати се чувају у истој просторији али у посебном ормарићу који се 

закључава, кључеви стоје само код главне сестре ДБХТ. 

 

 Евиденција о опијатима се посебно води. Једном месечно обавезно се проверава 

рок трајања, и лекови са истеклим роком се издвајају и посебно чувају до 

пописне комисије, након чијег извештаја се дају на расходовање у Апотеку 

ИОРС. (Процедуре Апотеке) 

 

5.4  Чување документације  

 

Сви ти извештаји стоје у документацији ДБХТ код Главне сестре ДБХТ 

 

За лекове са Ц лиcте РФЗО поред раздужења у Хелиант систему, попуњава се и ЛР 

Н1 обрасци које потписују начелник  ДБХТ  као и директор КМО . Трећи примерак 

Н1 обрасца чува се у ДБХТ. 
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6. ДОКУМЕНТА 

 

6.1 Формулар за требовање лекова , инфузионих раствора и потрошног материја  

 

6.2  Књига евиденције примене опијата  

6.3  Књига евиденције дневног утрошка лекова 

6.4  Књига евиденције месечног утрошка лекова 

6.5  Књига евиденције утрошка лекова из хуманитарне помоћи  

6.6  Књига евиденције о периодичним проверама стања лекова 

6.7 Годишњи план требовања лекова , инфузионих раствора и потрошног 

материјала  

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


