
 
 

 

 

  



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре: 

Процедура евидентирања рада у одељењу ДБХТ 

 

 

Ознака: П.МЕД.18 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 2  од  4 

 

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБХТ = Дневна болница за хемиотерапију 

КМО = Клиника за медикалну онкологију 

ЕХО = Ултразвучни преглед 

ЕКГ = Електрокардиограм 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности и документацију за дневно 

евидентирање спроведених терапија , као и месечни , шестомесечни и годишњи 

извештај о спроведеним терапијама у ДБХТ 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је одељење ДБХТ  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

4.1  Медицинска сестра – техничар одговорна је за: 

   Дневно евидентирање спроведених терапија и тачан унос података 

4.2  Главна сестра одељења одговорна је за :  

 Штампање месечног извештаја 

 Провера уноса података ( на дневном нивоу ) 

    Начелник одељења ДБХТ  одговоран је : 

 Састављање шестомесечног извештаја (на основу података из 

месечних извештаја ) 
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 Састављање годишњег извештаја  

 Благовремено достављање извештаја Директору и Главном 

техничару КМО 

 Чување свих извештаја и у електронској форми 

 

5.  ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1  Писање дневног извештаја  

 Свака специфична онколошка терапија (инвтравенска 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. 

 

 Све примењене терапије евидентирају се кроз Хелиант систем, и ујутру предају 

у форми дневног извештаја о раду ДБХТ.  

 

 У примењене терапије убраја се и примена симптоматске терапије 

 

 У примењене терапије убраја се и примењена супституциона терапија крвним 

дериватима 

 

 У извештај се уносе и подаци о броју урађених абдоминалних пункција 

 

 У извештај се уносе подаци и о броју ЕКГ прегледа 

 

 У извештај се уносе подаци и о броју  ЕХО прегледа срца 

 

 У извешта се уносе подаци и о броју болесника код којих је терапија одложена 

 

 У извешта се уносе подаци и о хитним пријемима 

 

 У извешта се уносе подаци и о броју болесника  који се тог дана нису јавили на 

заказану терапију  

 

 У извештају такође стоји податак о броју заказаних болесника за пре и после 

подневну смену, као и укупан број свих горе наведених ставки 
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 Извештај припремају медицинске сестре на крају послеподневне смене и 

предају ујутру Главној сестри која извешта даље прослеђује начелнику ДБХТ 

као Главном техничару КМО (Види процедура евидентирања примењене 

терапије кроз ДБХТ) 

5.2 Писање месечног извештаја  

 Сваког првог у месецу сумирају се извештаји о дневним применама терапије 

кроз ДБХТ  који се прослеђују Директору КМО 

 

 У  извештајима се приказује и број хематолошке и нехаматолошке токсичности 

градуса 3-4, који се посебно евидентира у за то посебно оформљену свеску која 

стоји код Главне сестре ДБХТ. 

 

 У извештају се приказује и број хитних пријема на ИОРС због токсичности 

терапије или других догађаја према индикацијама за хитне пријеме (види  

индикације за хитне пријеме) 

5.3 Писање шестомесечног извештаја  

 30.Јуна текуће године формира се шестомесечни извештај о раду ДБХТ који се 

прослеђује Директору КМО, који  прослеђује извештај Директору ИОРС. 

Примерак се чува у документацији ДБХТ код Главне сестре 

5.4 Писање годишњег извештаја  

 31. Децембра сваке године формира се годишњи извештај о раду ДБХТ који се 

прослеђује Директору КМО, који  прослеђује извештај Директору ИОРС. 

Примерак се чува у документацији ДБХТ код Главне сестре 

 

 

6.  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

6.1 Терапијска листа   

6.2 Дневни извештај о примљеној терапији  

6.3 Месечни извештај о раду ДБХТ 

6.4  Шестомесечни извештај о раду ДБХТ 

6.5 годишњи извештај о раду ДБХТ 


