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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

Хелиант - информациони систем 

OХИЛ - Oдсек хируршког интензивног лечења 

КОХ - Клиника за онколошку хирургију 

ОХ - Одељење хирургије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности, одговорности и 

документацију за комуникацију у Одсеку хируршког интензивног лечења (ОХИЛ). 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Ова процедура се примењује у ОХИЛ, Института за онкологију и радиологију Србије 

(ИОРС).  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Шеф ОХИЛ : 

- Спроводи и врши надзор над спровођењем процедуре 

Анестезиолог КОХ : 

- Води листу постоперативне реанимације, 

- Уноси податке у Хелиант. 

- Води Карту анестезије  

- Води Листу декурзуса ОХИЛ  уз свакодневно евидентирање постоперативног 

опоравка пацијената 
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Главна сестра КОХ : 

- Координира и контролише рад здравствених радника (медицинских сестара-

техничара и помоћног особља) 

- Прима рапорт од дежурних медицинских сестара ОХИЛ, 

- Предаје рапорт Директору КОХ, 

- Периодично контролише тачност вођења документације. 

Главна сестра ОХИЛ : 

- Организује, координира и руководи радом медицинских сестара/техничара ОХИЛ 

- Контролише вођење Листе постоперативне реанимације, 

- Контролише и верификује Радну свеску примопредаје у ОХИЛ, 

- Прима рапорт од дежурних медицинских сестара у ОХИЛ, 

- Присуствује јутарњим састанцима КОХ  

- Учествује у визити са  Директором КОХ,  дежурним анестезиологом, Шефом 

ОХИЛ,  Начелником одељења анестезије. 

- Проверава податке о пацијенту кроз информациони систем ИОР (Хелиант) 

Медицинска сестра ОХИЛ : 

- Води и отвара сву потребну документацију у ОХИЛ : Листа постоперативне 

реанимације и Радна свеска примопредаје ОХИЛ. 

- Врши електронско раздуживање услуга, лекова и потрошног материјала кроз 

Хелиант 

- Учествује у примопредаји смене, 

- Предаје рапорт Главној сестри ОХИЛ . 

Медицинска сестра других клиника/одељења/одсека : 

- По позиву главне сестре ОХИЛ, долази по пацијента и са историјом болести и свом 

пропратном документацијом одводи пацијента на матично одељење. 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1. Основне карактеристике процедуре  

Комуникација је основно средство за успостављање сарадње међу члановима 

здравственог тима у ОХИЛ.  

Врсте комуникације су усмена, писана и електронска.  

У ОХИЛ постоји неколико смерова комуникације: комуникација према доле, 

комуникација према горе, хоризонтална комуникација и екстерна комуникација 

усмерена изван ОХИЛ. 

5.2. Усмена комуникација у ОХИЛ 

Усмена комуникација се остварује приликом: 

- Јутарњег рапорта дежурних медицинских сестара/техничара Главној сестри ОХИЛ 

- Јутарњег рапорта дежурних медицинских сестара/техничара Главној сестри КОХ 

- Визите Директора КОХ 

- Визите са шефом ОХИЛ, дежурним анестезиологом, начелником одељења 

Анестезије,  

- Примопредаје дужности медицинским сестрама у сменском раду ОХИЛ. 

5.3. Писана комуникација у ОХИЛ 

Писана комуникација реализује се следећом документацијом: 

- Преглед операција на КОХ 

- Протокол пријема пацијента у ОХИЛ 

- Књига визите и рапорта сестара ОХИЛ 

- Радна свеска примопредаје  ОХИЛ 

- Листа постоперативне реанимације 

5.4. Електронска комуникацја у ОХИЛ 

Електронска комуникација реализује се путем интернет мреже у оквиру ИОРС-а и 

Информационог система Хелиант. 
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5.5. Комуникација према доле у ОХИЛ 

Комуникација према доле почиње од Директора КОХ и усмерена је према запосленима 

на нижим хијерархијским (организацијском) нивоима (Начелник одељења хирургије, 

Начелник одељења анестезије, Шеф ОХИЛ, Главна сестра КОХ, Главни техничар 

одељења  анестезије, Главна сестра ОХИЛ и  Медицинска сестра ОХИЛ). 

5.6. Комуникација према горе у ОХИЛ 

Комуникација према горе почиње од најнижих хијерархијских нивоа (Медицинска 

сестра ОХИЛ) и наставља се уздуж организације до највишег нивоа (Директор КОХ). 

5.7. Хоризонтална комуникацијан у ОХИЛ 

Хоризонтална комуникација подразумева размену информација између запослених на 

истом хијерархијском (организацијском) нивоу. 

5.8. Екстерна комуникација 

Подразумева комуникацију са другим организационим  јединицама ИОРС - а: 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- Преглед операција на клиници за онколошку хирургију, 

- Историја болести, 

- Карта анестезије, 

- Протокол пријема пацијената у ОХИЛ, 

- Књига визите и рапорта сестара ОХИЛ, 

- Књига дежурног анестезиолога, 

- Листа декурзуса ОХИЛ, 

- Листа постоперативне реанимације, 

- Хелиант, 

- Радна свеска примопредаје ОХИЛ, 

- Распоред рада ОХИЛ 


