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1.  ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБХТ = Дневна болница за хемиотерапију 

ОСКП = Одељење за специјалистичке и  консултативне прегледе 

КМО = Клиника за медикалну онкологију 

ЕХО = Ултразвучни преглед 

ДЗ = Дом здравља 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одредјује активности, носиоце активности , документацију и 

одговорности приликом поступка заказивања пацијената за пријем у ДБХТ  

 

3.  ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је одељење дневне болнице за хемиотерапију  у склопу КМО  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

4.1 Лекар специјалиста – интерниста одговоран је за : 

 Провера података приликом заказивања 

 За пружање свих потребних обавештења болеснику у усменој и писаној форми 

4.2 Административни радник је одговорана за : 

 Процес заказивања и унос података у Хелиант систем 

4.3 Главна сестра је одговорна за : 

 Проверу списка заказаних болесника 

4.4 Начелник   је одговоран за : 

 Време чекања и број заказаних болесника 
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Начелник  Дата центра је одговоран  за : 

 За функционисање целокупног система Хелиант одговорно је особље и 

начелник  Дата центра 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ  

5.1 Припрема документације 

Болесници који треба да започну или наставе лечење у амбулантним условима (у 

даљем тексту Дневна болница за хемиотерапију  - ДБХТ) са конзилијарном 

одлуком о типу и врсти хемиотерапије и/или хормонотерапије и/или терапије 

моноклонским антителима, најпре се јављају на шалтер Одељење за 

Специјалистичке и Консултативне прегледе (ОСКП) ради припреме неопходне 

документрације (провера ЗК, отварање историје болести) а затим заказују терапију 

у просторијама ДБХТ. Ово важи за болеснике који немају већ отворену исотирју 

болести, због предходног лечења на ИОРС Видети процедуре ОСКП. 

5.2 Процедура заказивања 

 Заказивање се врши у просторијама ДБХТ у за то посебно одређено време ( три 

пута недељно од 13-14 часова). Информације о начину и термину заказивања, 

болесник добија од за то задужене сестре на конзилијуму на коме се и доноси 

одлука о терапији. 

 

 Заказивање се врши искључиво уз актуелну конзилијарну одлуку, у присуству 

самог болесника или  особе коју је болесник за то задужио (члан породице). За све 

болеснике код којих је конзилијарно препоручена адјувантна терапија, иста се 

спроводи унутар 2 месеца од операције или краће.За лечење болести у 

метастатском стадијуму, терапија се заказује у најкраћем могућем року. 

 

 Све фотокопије конзилијарних одлука достављају се на увид начелнику ДБХТ ради 

процене хитности терапије и евентуалне корекције датума терапије.  

 

 Терапија се заказује преко електорнског система (Хелиант). У систем се уноси име 

и презиме болесника, датум рођења, дијагноза болести која се пише на опште 

прихваћени начин, на латинском језику, уз одговарајућу шифру болести (МКБ-10), 

врста и тип терапије, адјувантна са одговарајућом скраћеницом (А) испред 

скраћенице терапије,неоадјувантна (НЕО-А) или системска на исти начин (С). 

Видети прилог скраћенице терапијских схема у прилогу. 

 

 Терапија се заказује у оптималном термину у односу на датум дијагнозе, и за 

поједине терапије може износити до 40 дана (нпр.када мора да се направи пауза 

између примене антрациклина и примене трастузумаба због потенцијалне 
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кардиотоксичности, или када опште стаЊе болесниика то захтева због продуженог 

постоперативног тока опоравка)  

5.3 Издавање писане потврде болеснику 

 Болесници који су заказали терапију, добијају и писану потврду о датуму и термину 

заказане терапије, као и о потребној медицинској документацији коју тада треба да 

доставе.На формулару који је у прилогу уписују се наведени подаци, и заокружује 

документација коју је потребно да болесник достави (постоје варијације код 

различитих терапија, те није потребна сва дијагностика која је наведена за све врсте 

терапија) 

 

 Потребна медицинска документација коју болесници треба да доставе чине 

фотокопије отпусне листе патохистолошког налаза, описа налаза различитих 

дијагностичких метода, конзилијарне одлуке, крвне слике и биохемијских анализа 

као и свих других релевантних медицинских докумената, уз одговарајући упут).  

 

 За примену терапије која садржи анатрациклине и трастузумаб, неопходное је да 

достави и ЕХО преглед срца, што такође пише у писаном извештају. 

 

 У извештају стоји и напомена да се болесник обрати у Саветовалиште за пацијенте 

и чланове породице (амбуланта број 30, приземље) у којој се обавља додатна 

едукација болесника о малигним болестима и лечењу.  

 

 У случају да се терапија отказује из било ког разлога, болесник на основу 

предходно датог обавештења  о тој могућности, на дате телефонске бројеве, 

обавештава Главну сестру ДБХТ или лекара који тај податак уносе у систем. На 

исти начин, терапија се може заказати за нови термин. 

5.4 Отказивање терапије и заказивање новог термина  

 У случају да се терапија отказује из било ког разлога, болесник на основу 

предходно датог обавештења  о тој могућности, на дате телефонске бројеве, 

обавештава Главну сестру ДБХТ или лекара који тај податак уносе у систем. На 

исти начин, терапија се може заказати за нови термин. 

 

 У случају да се терапија мора отказати из других разлога (тренутна несташица 

лекова на ИОРС) Главна сестра телефоном обавештава болесника о промени 

термина терапије. 

 

 О томе се води посебна евиденција, свеска телефонских позива, која стоји у 

сестринској соби ДБХТ. 
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5.5 Заказивање болесника за симптоматску терапију , примену крви и крвних 

деривата и мед.тех. интервенција (пункција) 

 За примену  симптоматске терапије према процени лекара о степену угожености 

болесника, иста се може обавити истог дана када се болесник обратио. Уколико се 

симптоматска терапија  може спровести преко надлежног ДЗ и/или у условима 

Службе кућног лечења,  предлаже се у отпусној листи и/или декурзусу.  

 

 Пункције асцитеса, према процени лекара коме се болесник обратио, могу се 

обавити истог дана или заказати за други термин 

 

 Примена трансфузије наручују на име болесника из Завода за Трансфузију и 

порињује се сутрадан, изузев у случајевима када постоји потреба за хитном 

надокнадом крвних деривата када се требује и примењује у току истог дана. 

 

 Уколико се процени да би ранији датум терапије био пожељнији, болесници се 

телефоном обавештавају уз детаљно образложење. 

 

6.  ДОКУМЕНТА 

6.1 Протокол заказаних пацијената  

 Протокол заказаних пацијената на Служби ДБХТ  састоји се у списку болесника 

у Хелиант систему,који се штампа свакодневно за наредни дан.  

 На списку се налазе болесници заказани за пре и послеподневну смену, и поред 

имена,презимена, броја историје болести, стоји и датум као и време заказане 

терапије и скраћеница терапије која је планирана. 

 Код скраћенице терапије уписује се и број терапије (нпр. за прву терапију 1, а затим 

по редоследу у наредним циклусима) 

 Болесници који према конзилијарној одлуци треба да примају недеЉну терапију 

током 12 недеља. имају унапред заказане све термине који се по потреби могу 

прилагодити подношЉивости примењеног терапијског режима. 

 Штампана верзија се користи током актуелног датума, и не чува се у документацији 

већ у електронској форми у Хелиант систему. 

 На одштампаној верзији означавају се болесници који су се тог дана јавили ради 

примене терапије, као и они  који се тог дана нису појавили ради примене терапије. 

 Извештај о примењеној терапији штампа се сваког дана за дати датум на крају 

послеподневне смене, и доставља ујутру  Директорима ИОРС, КМО и ДБХТ (Види 

процедура о примени терапије) 


