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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 

РФЗО = Републички фонд  здравственог осигурања  

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију за 

обављање примопредаје рапорта о дневном раду ДБХТ 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је одељење  ДБХТ 

 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

4.1 Медицинска сестра одговорна је за : 

 Дневно евидентирање терапија 

 Креирање дневног извештаја на крају послеподневне смене 

4.2  Главна сестра ДБХТ одговорна је за : 

 Јутарњи рапорт начелнику ДБХТ 

 4.3 Начелник ДБХТ одговоран је за : 

  Предузимање одговарајућих мера на основу информација добијених из 

рапорта 
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5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1  Радно време ДБХТ  

 ДБХТ  ради у две смене ( пре и после подне ) 

 Преподневна смена започиње са радом у 7 часова ујутру а завршава се у 14 

часова ( понедељком до 15   ), а послеподневна смена  започиње са радом у 13 

часова и завршава са радом у 20 часова. 

5.2  Преношење информација – рапорт  на дневном нивоу , у оквиру тима ДБХТ  

 Рапорт преподневне смене преноси се у усменој форми послеподневној смени, а 

подаци о одложеним терапијама, нежељеним догађајима везаним за примену 

терапије, као и о хитним пријемима уписују се у Хелиант систем. 

 

 Систем рапорта важи и за лекаре и за медицинске сестре. 

 

 Свака  специфична онколошка терапија ( интравенска хемиотерапија, перорална  

хемиотерапија, интравенска терапија моноклонским антителима,субкутана 

терапија ЛХРХ аналозима) која је одобрена од стране лекара специјалисте ДБХТ 

и у писаној форми на терапијској листи одређена и примењена, евидентирана је 

и кроз Хелиант систем. 

 

 Унос података врше медицинске сестре које су терапију припремале. 

 

 Извештај из Хелианта  система о свим терапијским интервенцијама као и о 

броју прегледа, ујутру се  предаје у форми дневног извештаја о раду ДБХТ 

 

 Извештај припремају медицинске сестре на крају послеподневне смене и 

предају ујутру Главној сестри која извештај даље прослеђује Начелнику ДБХТ 

као и Главном техничару КМО (Види процедура евидентирања примењене 

терапије кроз ДБХТ). 

 

 Поред одштампаног извештаја из Хелиант система, у свесци рапорта уписује се 

и детаљи о броју одложених  терапија, са именом и презименом болесника, 

дијагнозом, и разлогом одлагања. Такође се евидентирају хитни пријеми, и 

нежељени догађаји везани за примену специфичне терапије у току после 

подневне смене . Коментаришу се по потреби и други догађаји.  

 

 Главна сестра ДБХТ током јутарњег рапорта , који се обавља од 7.30 до 8 часова 

ујутру, подноси рапорт начелнику ДБХТ  

 

 Тада се такође достављају и све историје болести болесника који су започели 

прву специфичну терапију, али и историје болести болесника који примају први 
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циклус сваке наредне терапије (секундарна, терцијерна итд). Достављају се и 

историје болести за болеснике код којих је терапија одложена ради увида у 

детаље и разлоге одлагања. 

 

 Тада се достављају и  ЛР Н-1 обрасци рецепата за лекове са Ц листе РФЗО које 

потписују начелник  ДБХТ као и директор КМО 

 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

6.1 Дневни извештај о примењеној терапији 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


