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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ. 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СПО - Сужба педијатријске онкологије 

ОС СПО –Одељење стационара Службе педијатријске онкологије 

ОДБ СПО- Одељење дневне болнице Службе педијатријске онкологије 

ОСКП - Oдељење специјалистичко консултативних прегледа 

ОЈ – Организациона јединица 

ХТ – хемиотерапија 

РТ - радиотерапија 

МС/МТ – Медицинска сестра/ медицински техничар 

МКБ - Међународна класификација болести 

РФЗО - Републички фонд за здравствено осигурање 

АТ - Aдминистративни техничар 

СС - Секретар службе 

ИВ – интравенски 

ПО – пер ос 

ХЕЛИАНТ – Информациони систем 

ИМПАК- Информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијенат 

Хемиотерапија:  (општи назив за терапијску примену хемијских једињења) 

представља примену цитотоксичних агенаса, а у циљу заустављања раста и спречавања 

даљег развоја малигних ћелија, као и палијације симптома. 

Радиотерапија: 
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2. ПРЕДМЕТ 

Процедура онколошког лечења на СПО дефинише процес онколошког лечења код 

пацијената хоспитализованих на Служби педијатријске онкологије –  одређује 

активности, носиоце активности као и документацију неопходну за спровођење тог 

процеса. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура онколошког лечења на Служби педијатријске онкологије се примењује у 

свим организационим јединицама СПО  и истом је обухваћен рад лекара, медицинских 

сестара-техничара и административних техничара. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Директор Службе је одговоран за: 

- Спровођење процедуре  у оквиру СПО 

- Унос услуга / података по Хелиант-у 

- Контролу уноса  услуга / података по Хелиант-у 

Начелник ОЈ је одговоран за: 

- Спровођење процедуре у оквиру ОЈ 

- Унос услуга / података по Хелиант-у 

- Контролу уноса  услуга / података по Хелиант-у 

- Адекватно вођење документације (историја болести, декурзуси, терапијска 

листа) 

- Упознавање пацијента са специфичностима хемиотерапијског или 

радиотерапијског третмана 

- Консултацију лекара других специјалности  
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Лекар специјалиста је одговоран за: 

- Спровођење процедуре 

- Унос услуга/података по Хелиант-у 

- Упознавање пацијента са специфичностима  лечења  

- Потписивање информисаног пристанка од стране пацијента и/или  

родитеља/старатеља пре започињања лечења 

- Адекватно вођење документације (историја болести, декурзуси, терапијска 

листа) 

- Консултацију лекара других специјалности  

- Попуњавање и оверу ЛР обрасца 

- Декурзирање нежељених догађаја у историји болести 

Главна МС/МТ Службе је одговорна за: 

- Спровођење процедуре 

- Контролу уноса услуга по Хелиант-у 

- Едукацију МС/МТ 

- Проверу знања код МС/МТ 

- Требовање лекова 

- Обавештавање главне МС/МТ ОЈ, начелника ОЈ, директора службе о            

евентуалном недостатку лекова 

 - Контролу и требовање средстава личне заштите неопходних за припрему ХТ у 

коморама 

- Контролу одлагања био и цитотоксичног отпада 

- Поштовање процедуре о безбедном руковању са цитотоксичним агенсим 

 - Уписивање података са терапијске листе у протокол визите 
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Главна МС/МТ ОЈ је одговорна за: 

- Спровођење процедуре 

- Контролу уноса  услуга/података  по Хелиант-у 

- Обавештавање одговорне сестре за апотеку о потребним лековима 

- Познавање начина примене ХТ и специфичности у вези са истим 

- Едукацију МС/МТ 

- Проверу знања код МС/МТ 

- Верификацију историје болести при отпусту пацијента Контролу и требовање 

средстава личне заштите неопходних за припрему ХТ  у коморама 

- Контролу одлагања био и цитотоксичног отпада 

- Поштовање процедуре о безбедном руковању са цитотоксичним агенсима 

МС/МТ ОЈ  је одговорна за: 

- Спровођење процедуре 

- Контролу уноса и унос  услуга  по Хелиант-у 

- Унос података/услуга у температурну листу  

- Писмена и усмена примопредаја смене 

- Попуњавање ЛР обрасца 

- Чишћење коморе 

- Одлагање употребљеног материјала у контејнере намењене за то 

- Познавање начина примене ХТ и специфичности у вези са истим 

- Евидентирање нежељених догађаја  у Листу здравствене неге 

 

 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре: 

Процедура онколошког лечења у Служби 

педијатријске онкологије 

Ознака: 

П.ПЕД.01 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 6  од  8 

 

Административни техничар /Секретар Службе је одговоран/на: 

- Унос података у електронској форми – Хелиант 

- Административно отпуштање и архивирање историја болести пацијената 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Процедура  обухвата: 

1. Планирање и спровођење онклошког лечења и контролу спровођења истог 

2. Израда плана  и примена протокола  ХТ 

3. Израда плана  примене РТ 

1. Ординирајући доктор-педијатар прегледа пацијента и на основу протокола 

дијагностике и лечења малигних болести, доноси план лечења који се уноси у историју 

болести и терапијску листу. Уколико је потребно пацијент се упућује на допунске 

дијагностичке прегледе уз одговарајуће упуте. Ординирајући доктор прoписује 

терапију и уписује у терапијску листу. Терапија је у складу са протоколом лечења који 

се одобрава од стране Начелника стационара СПО и Директора СПО. Сви  здравствени 

радници су упознати са планом лечења пацијента на основу података / декурзуса из 

историје болести, као и на основу написане терапијске листе и обављене визите. 

Терапијска листа мора бити потписана и оверена факсимилом лекара специјалисте / 

начелника ОЈ  пре давања терапијске листе главној МС/МТ ОЈ или МС/МТ  ОЈ. 

 На терапијској листи лекар уписује: 

1. фармацеутски назив лека – цитостатика и осталих лекова  (тј. лек који тренутно 

поседује апотека),  

2. дозу лека,  

3. начин примене лека,  

4. инфузиони раствор са којим се лек раствара (уколико је интравенска примена   лека),  

5. време трајања инфузије,  

6. редослед примене цитостатика  и осталих лекова 

7. време укључења ХТ (уколико терапијски протокол то налаже) 
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      Главна медицинска сестра СПО према налогу ординирајућег доктора и према 

терапијској листи контролише спровођење хемиотерапије. Хемиотерапију укључују, тј. 

спроводе медицинске сестре СПО.  Медицинске сестре СПО спроводе здравствену 

негу према плану здравствене неге, а ток здравствене неге уноси се у листу здравствене 

неге. По датој хемиотерапији лекови се нотирају у Листу здравствене неге и уносе у 

Информациони систем „Хелиант“. Главна медицинска сестра СПО контролише 

реализацију плана здравствене неге путем примопредаје медицинских сестара, усмене 

и писмене, оверава књигу примопредаје и свакодневно извештава главног медцинског 

техничара ИОРС-а о раду Службе и реализацији здравствене неге  за протекла 24 часа.  

Уколико је потребно ординирајући доктор предлаже промене плана лечења које 

верификује  начелник  ОС СПО и директор СПО.  

Контроле лечења се обављају кроз свакодневне визите. Визити присуствује тим лекара  

и медицинских сестра СПО као и психолг. Записник са визите се чува у документу 

Протокол  визите. 

2. Доктор специјалиста–радиолог СПО  отвара историју болести уколико иста није 

отворена.  Доктор специјалиста радиолог СПО одређује  план лечења радиотерапијом и 

ако је потребно упућује пацијента на допунске дијагностичке прегледе уз одговарајуће 

интерне или интерклиничке упуте. 

Уколико је потребно, а искључиво за стационарне пацијенте, специјалиста  радиолог 

СПО предлаже да се код пацијента примени општа анестезија приликом спровођења 

радиотерапије.  

Иста се примњује сходно Процедури извођења анестезије при дијагностичким и 

терапијским интервенцијама у педијатрији.  

Доктор специјалиста –радиолог уноси план лечења у зрачни картон, а директор СРТ 

верификује зрачни картон. Зрачни картон се региструје у Књигу евиденције зрачних 

картона у Одељењу ДБРТ. По завршеном зрачењу, на Одељењу ДБРТ врши се 

раздужење услуга зрачења н потом се зрачни картон  улаже у историју болести која се 

архивира у СПО.  

Радиотерапија се реализује на радиолошким апаратима у ДБРТ, с тим што је 

ординирајући доктро присутан приликом првог намештања педијатријског пацијента 

као  и приликом провере квалитета спровођења РТ. 

Контроле у току лечења редовно врши доктор – специјалиста радиолог СПО у сарадњи 

са ординирајућим доктором-спец. педијатрије. Ток лечења се уноси у историју болести 

и уколико је потребно специјалиста – радиолог СПО мења план терапије. Након израде 

плана лечења РТ, обраде, реализације РТ, главна сестра СПО и главна сестра ОЈ даље 

организују и контролишу спровођење исте и воде листу здравствене неге. 
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6. ДОКУМЕНТА  

 

РЕДН

И 

БРОЈ 

 

НАЗИВ ДОКАЗА 

АРХИВИРАЊЕ ОДГОВОР

НО ЛИЦЕ 

МЕСТО НАЧИН 

1 Протокол визите и терапије Сестринска соба орман МС/МТ 

2 Историја болести пацијента Лекарска соба, 

картотека СПО 

орман Лекар, 

Главна 

МС/МТ 

3 Информисани пристанак  Историја болести 

пацијента 

 Лекар 

4 Сестринска анамнеза  Историја болести 

пацијента 

 МС/МТ 

5 Teрапијска листа Сестринска соба историја болести 

пацијента након 

отпуста  

Лекар, 

МС/МТ 

6. Teмпературна листа Сестринска соба историја болести 

пацијента након 

отпуста  

Лекар, 

МС/МТ 

7. Листа процеса здравствене 

неге 

Сестринска соба историја болести 

пацијента након 

отпуста  

МС/МТ 

8.  Протокол примопредаје смене Сестринска соба Сестринска соба  МС/МТ 

 

 


