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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 

ДПД = Дихидропиридин дехидрогеназа 

РС = Република Србија  

 

2.  ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију за 

пријављивање нежењених и токсичних реакција на примењену терапију , као и хитних 

пријема због токсичности терапије у ДБХТ 

 

3.  ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у одељењу ДБХТ  

  

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

4.1 Лекар – специјалиста је одговоран за : 

 Након константације нежељеног деиства на лек лекар је дужан да то нежељено 

деиство пријави на одговарајућем формулару Агенцији за лекове РС   

 Одговорност за регистровање токсичних реакција (није нежељено дејство) на 

примењену хемиотерапију (неутро и леукопеније градуса 3 и 4, 

гастроинтестинална токсичност манифестована дијарејом гр 3 и 4; мукозитис 

градуса 3 и 4); хитни пријеми због наведених токсичних реакција; . Наведена 

нежељена дејства, као и хитни пријеми,  региструју се у посебној евиденцији 

која стоји код главне сестре ДБХТ 
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4.2 Главна сестра је одговорна за :  

 Обавестава начелника ДБХТ  о испољеним токсичним реакцијама на  јутарњем 

рапорту  

 Чува одговарајућу пропратну документацију  

4.3 Начелник ДБХТ  одговоран је за : 

  Предузимање одговарајућих мера  

 Евидентирање наведених параметара кроз месечне  шестомесечне и годишње 

извештаје као и за предузимање одговарајућих мера на основу информација 

добијених из рапорта.(нпр учестала неочекивана токсичност или нежељене 

реакције на генеричке лекове, поред особе задужене из Апотеке ИОРС, 

обавештава Директора КМО који је одговоран за даље поступке у вези са 

наведеним).  

 

5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1  Пријављивање Агенцији за лекове  

 Сва нежељена дејства на лекове пријављују се Агенцији за лекове РС. 

 

5.2  Евидентирање хематолошких и нехематолошких токсичности  

 

 Хематолошка и позната нехематолошка токсичност не спадају у нежељена 

дејства која се морају пријављивати  Агенцији за лекове РС 

 

 Све значајне токсичне реакције на примењено лечење неутро и леукопеније 

градуса 3 и 4, гастроинтестинална токсичност манифестована дијарејом гр 3 и 4; 

мукозитис градуса 3 и 4);  региструју се у посебној евиденцији  ДБХТ. 

 Код болесника који испоље хематолошку и нехемталошу токсичност градуса 3 

и 4 на флуоропиримидине, спроводи се тестирање на ДПД дефицијенцију, преко 

Службе за експерименталну онкологију. О резултатима тестирања такође се 

води посебна евиденција.  

 

5.3  Евидентирање хитних пријема  

 

 Сви хитни пријеми због наведених токсичних реакција такође се региструју у 

посебној евиденцији ДБХТ,  и у Хелиант систему . 
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5.4  Евиденција екстравазације  

 

 Такође се евидентирају екстравазати цитостатика уз опис предузетих мера и 

извештај о дефинитивном исходу , приваљује се и сваки пад болесника у 

просторијама ДБХТ , поломљена игла приликом давања ињекције, и евентуалне 

грешке приликом админстрирања. Ти извештаји предајуе се Главном техничару 

КМО једом месечно. 

 

 

6.  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

6.1 Формулар за пријављивање нежељених реакција на лек Аенцији за лекове 

Републике Србије  

 

6.2 Евиденција токсичних реакција  

 

6.3 Евиденција хитних пријема: месечни, шестомесечни и годишњи извештај о раду 

ДБХТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


