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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС 

КМО 

ОЈ 

ХТ 

БТ 

МС/МТ 

АТ 

РТ 

ДБРТ 

ОТИ 

ОИОН 

Институт за Онкологију и Радиологију Србије 

Клиника за медикалну онкологију 

организациона јединица 

хемиотерапија 

биотерапија 

медицинска сестра/медицински техничар 

административни техничар 

радиотерапија 

Дневна болница за радиотерапију 

Одељење за транслациона истраживања 

Одсек онколошке интензивне неге 

 Хемиотерапија  (општи назив за терапијску примену хемијских једињења) 

представља примену цитотоксичних агенаса, а у циљу заустављања раста и 

спречавања даљег развоја малигне ћелије, као и палијације симптома. 

 Биолошка терапија је релативно нови  приступ  у лечењу малигних болести и 

подразумева примену моноклонских антитела, као монотерапија или у комбинацији 

са цитостатицима. 

Биолошка терапија назива се још и циљаном  терапијом јер циљано уништава малигне 

ћелије,  без негативног утицаја на здраве. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедура о безбедном руковању цитотоксичним агенсима прецизно дефинише 

процес припремања цитостатика и моноклонских антитела од стране МС/МТ (док се на 

ИОРС-у не уведе централно растварање цитостатика)  на: 

 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре 

ПРОЦЕДУРА О БЕЗБЕДНОМ РУКОВАЊУ 

ЦИТОТОКСИЧНИМ АГЕНСИМА 

Ознака: П.МЕД.20 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 3  од  9 

 

 

- Клиници  за медикалну онкологију  - стационар, ОИОН/СТ и Одељење дневне 

болнице за ХТ 

- Клиници за радиотерапију 

- Клиници за онколошку хирургију  

- Служби педијатријске онкологије 

- Одељењу за транслациона истраживања - ОТИ 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура о безбедном руковању цитотоксичним агенсима се примењује у оквиру 

свих ОЈ ИОРС-а – одсеци, одељења, службе, клинике, где пацијенти примају ХТ/БТ, са 

посебним освртом на ОЈ које поседују коморе са ламинарним протоком ваздуха за 

припрему ХТ/БТ, и истом је обухваћен рад лекара, медицинских сестара - техничара, 

административних техничара и хигијеничара.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Директор/начелник  Клинике/службе/одељења/одсека  је одговоран за: 

- Спровођење процедуре у оквиру клинике/службе /одељења/одсека   

Лекар специјалиста је одговоран за: 

- Спровођење  процедуре  

- Адекватно исписану и оверену терапијску листу пре давања МС/МТ за 

припрему терапије 

Главна МС/МТ Клинике/службе је одговорна за: 

- Спровођење процедуре у оквиру клинике/службе 

Главна МС/МТ  одељења/одсека је одговорна за: 

- Спровођење  процедуре у оквиру одељења/одсека   

- Требовање лекова и потрошног материјала 
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МС/МТ  одељења/одсека је одговорна за: 

- Спровођење процедуре 

- Обавештавање одговорне сестре за апотеку или главне МС/МТ  ОЈ о потребним 

лековима 

- Дезинфекцију (чишћење) коморе 

- Одлагање употребљеног материјала у контејнере намењене за то 

- Унос свих медицинских услуга у температурну листу пацијента у писаној 

форми, као и унос истих у елекронској форми – Хелиант, у одсуству 

административног техничара 

(КМО - стационар) Одговорна сестра за апотеку је одговорна за: 

- Требовање лекова, , потрошног медицинског материјала и дезинфекционих 

средстава 

- Контролу и требовање средстава личне заштите неопходних за припрему ХТ/БТ 

у коморама 

- Обавештавање главне МС/МТ ОЈ/ Клинике,  начелника ОЈ, директора Клинике 

о евентуалном недостатку лекова, као и о промени назива лека, који поседује 

апотека 

- Надзор над одлагањем био и цитотоксичног отпада 

- Спровођење процедуре 

Административни техничар је одговоран/на: 

- За дневни унос медицинских услуга у електронској форми – Хелиант, у 

регуларно радно време од 07-15 часова 

Хигијеничар је одговоран: 

- за придржавање мера заштите у раду са отпадним материјалом 

- за одржавање хигијене у радном простору МС/МТ (са посебним освртом на 

просторију где су смештене коморе са ламинарним протоком ваздуха) 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

ОЈ КОЈЕ ПОСЕДУЈУ КОМОРЕ СА ЛАМИНАРНИМ ПРОТОКОМ ВАЗДУХА 

КМО, Служба педијатријске онкологије 

Процедура о безбедном руковању цитотоксичним агенсима подразумева следеће 

смернице: 

5.1. Kоришћење средстава личне заштите 

5.2. Припремање ХТ и/или БТ у коморама са ламинарним протоком ваздуха 

5.3. Дезинфекција (чишћење) коморе 

5.4. Одлагање употребљеног материјала и ампула 

       5.4.1. Ненамерно просипање/изливање лека 

5.5. Правилно апликовање тј. давање лека 

Клиника за радиотерапију - специфичности 

5.6. План лечења 

5.7. Требовање цитостатика 

5.8. Припрема терапије 

5.9. Апликовање терапије 

6.0. Унос података/услуга 

6.1. Праћење стања пацијента 

 

5.1. Kоришћење средстава личне заштите 

Пре припреме ХТ и/или БТ  МС/МТ ОЈ мора да се адекватно припреми коришћењем: 

- хируршких  рукавица за једнократну употребу,  

-  мантила (од специјалне тканине мале пропустљивости, затворен спреда, са 

дугим рукавима и еластичним манжетнама. Најбоље би било користити мантиле 

за једнократну употребу.) 

- специјалних  наочара 

- заштитне маске (маску са филтером) и 

- капе за једнократну употребу 
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У зависности од организације ОЈ/одсека/одељења/службе, за требовање/набављање и 

контролисање исправности средстава личне заштите је одговорна сестра која је 

надлежна за апотеку, или главна МС/МТ ОЈ. 

 

5.2. Припремање ХТ и/или БТ у коморама са ламинарним протоком ваздуха 

 

Комора мора да буде смештена у посебној просторији која захтева одређене стандарде: 

по величини, изгледу, опремљености и вентилацији.  

МС/МТ ОЈ након пуштања у рад, припрема материјал за употребу (шприцеви и игле) и 

контејнер намењен за одлагање употребљеног материјала. 

 

Током припреме лека да би експозиција била минимална неопходно је:  

- Прати руке пре  и после руковања цитостатицима 

- ограничити приступ осталом особљу у просторији где се припремају лекови 

- користити асептичне технике при растварању лека 

- приликом одвајања игле од ампуле, обратити пажњу на могућност распршивања 

лека и у ту свху најбоље је обмотати иглу стерилним тупфером натопљеним у 

алкохол 

- при елиминацији мехурића ваздуха из бризгалице иглу такође заштити 

стерилним тупфером 

- растварач за цитостатике полако убацивати низ зид бочице иглом одговарајућег 

лумена и прах у бочици треба потпуно поквасити па тек онда промућкати,  и  

- припремљене лекове тј. растворе МС/МТ адекватно обележава: име и презиме 

пацијента, назив и доза лека, и уколико за тим постоји потреба, време трајања 

инфузије. 

- транспортовати припремљене растворе  до пацијента у контејнерима-тасевима  

намењеним за то. 

 

 

5.3. Дезинфекција (чишћење) коморе 

Комору након употребе МС/МТ чисти газом или папирном ватом натопљеном 

специјалним раствором – ТПХ или 70% алкохолом, почевши од врха на доле, и од 

периферије ка центру, и укључује гермицидну лампу а употребљен материјал баца у 

контејнер намењен за то.  

 

5.4. Одлагање употребљеног материјала и ампула 

Цитотоксични и цитостатски отпад је једна од категорија медицинског отпада а одлаже 

се у складу са Процедуром за одлагања цитотоксичног отпада која је важећа у земљи, а 

која обухвата основне принципе:  

 набавку и складиштења материјала,  

 одлагање цитотоксичног отпада у посебне кесе,  

 одлагање кеса у непропусне контејнере,  
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 обележавање контејнера,  

 складиштење 

 одлагање 

– Црна канта- постављена црном најлон кесом за отпад који је сличан отпаду из 

домаћинстава (комуналном отпаду). 

– Жута канта - постављена жутом кесом, погодном за третман у  

аутоклаву, за инфективни отпад и потенцијално инфективни отпад, али не за  

отпад од оштрих предмета. 

– Жути контејнер за инфективни отпад од оштрих предмета.  

Будући да се већина оштрих предмета сматра инфективним или потенцијално 

инфективним, у пракси  се у ове контејнере одлаже  и неинфективни отпад од оштрих 

предмета,  као што су неупотребљене игле које више нису стерилне. 

Сломљене ампуле и бочице треба пажљиво  покупити и одложити у означене кесе и 

контејнере да не би дошло до повреда особа које уклањају овај материјал. 

5.4.1. Ненамерно просипање/изливање цитотоксичног лека 

– Уколико дође до ненамерног просипања цитостатика на чврсту површину или 

тканину, најбоље је да се лек одмах неутралише-прањем водом и детерџентом. 

– Поступак чишћења и збрињавања контаминираних површина и материјала треба 

да обавља специјално обучено особље за одржавање хигијене, уз обавезно ношење 

заштитне одеће (одело, обућа, рукавице, маска, наочари  и капа) и коришћење 

посебне опреме ( посебан прибор за чишћење, непромочиве дупле кесе, 

апсорптивне крпе, контејнери, и др).  

После чишћења, сав употребљени материјал се баца у кесе и контејнере намењене за 

то, са ознаком шта се налази унутра. 

– У случају ненамерног изливања лека на кожу - треба одмах опрати сапуном и 

водом, или ако је дошао у контакт са очима - очи испирати изотоничним 

растворима  у трајању од 5-10 мин. 

5.5. Правилно апликовање тј. давање лека - подразумева познавање начина примене 

ХТ и БТ од стране МС/МТ и лекара као и специфичности у вези са истим. 

 

КЛИНИКА ЗА РАДИОТЕРАПИЈУ 
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Комбинована радиохемиотерапија (радиопотенцијација) спроводи се уз 

одговарајућу сарадњу са Клиником за медикалну онкологију. 

5.6. План лечења 

 На основу конзилијарне одлуке болесник се по устаљеној процедури хоспитализује 

на одговарајућем РТ оделењу/одсеку. Пре почетка РТ-ХТ болесник добија све 

информације о детаљима спровођења комбиноване терапије и за то мора дати 

писмену сагласност на формулару коју потписује и надлежни лекар. По обради 

болесника за спровођење РТ у хоспиталним условима, лекар на РТ одсеку 

контактира надлежног хемиотерапеута - потписника конзилијарне одлуке и договара 

преглед болесника. Са стандардним лаб. анализама и параметрима (ККС, биохемија 

крви, клиренси, ТТ,ТВ, ТП и ЕКГ ) и комплетном документацијом (листа диурезе) 

медицинска сестра РТ одсека, контактира надлежног хемиотерапеута о времену и 

месту прегледа пацијената. 

 

5.7. Требовање цитостатика 

 РТ одсек требује прописану дозу цитостатика из апотеке, а сестра одсека 

носи цитостатик са терапијском листом ординирајућег хемиотерапеута у 

Клинику за медицинску онкологију ради припремања лека. 

5.8. Припрема терапије 

 Медицинска сестра одсека припрема цитостатик у ламинарној комори 

Клинике за медикалну онкологију, и на терапијској листи потписује да је 

припремила лек за употребу. 

 Припремљен лек који је заштићен од деловања светлости  мецинска сестра 

РТ одсека враћа на матични РТ одсек. 

5.9. Апликовање терапије 

 Пре апликовања цитостатика сестра РТ одсека проверава параметре 

прескрипције (назив лека, дозирање, начин апликације, редослед давања 

лекова и временску дужину апликације) и пласира браунилу. 

 Премедикацију треба дати 20-30 мин. пре примене ХТ или по протоколу 

 Медицинска сестра РТ одсека даје цитостатик по протоколу. 

 Комбиновану ТХ не мешати са другим лековима. 
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 Обавезно имати припремљену ургентну ТХ у близини ради одговарајуће 

интервенције у случају појаве неочекиваних и хитних споредних ефеката 

ХТ. 

 Медицинска сестра прати евентуалне споредне ефекте ординиране 

хемиотерапије 

6.0. Унос података/услуга 

 Сестра РТ одсека отвара листу диурезе, у листу процеса здравствене неге, 

као и у електронску историју болести уписује дозу цитостатика, начин 

давања и време апликовања лека, што оверава својим  потписом. 

6.1. Праћење стања пацијента 

 Контроле пацијената за време хоспиталног лечења у току дневних визита 

врши надлежни радиотерапеут и хемиотерапеут (по протоколу или по 

потреби - на индикацију радиотерапеута), а подаци о стању пацијента 

редовно се бележе у историји болести. 

 Одлуку о евентуалној измени терапијског плана, наставку истог, или 

евентуално упућивање на Конзилијум доноси надлежни лекар специјалиста 

и по потреби консултује Шефа  РТ одсека. 

 На картону зрачења обавезно стоји видљива напомена да се код пацијента 

спроводи комбинована радиохемиотерапија и ев. интервал унутар кога је 

након апликовања цитостатика неопходно спровести РТ. Параметри 

спровођења радиотерапије рачунају се у картону зрачења за два апарата 

(ради могућег пребацивања у случају квара). 

 Након апликоване ХТ сестра одсека у ИМПАКТ електронској историји ( е-

Цхарт – навигатор – поле: мед сетра) документује обављену процедуру уз 

краћи коментар (опште стање пацијента, реакција). 

 

 

 


