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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ   

Огранизовани скрининг: поступци и делатности дефинисани Националним програмом 

раног откривања рака дојке за ниво терцијарне здравствене установе 

ИОРС: Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРД: Служба радиолошке дијагностике 

ОДБД: Одељење дијагностике болести дојке 

КНП: конзилијум за непалпабилне промене у дојкама 

ОПМИ: Одељење за превенцију и информатику ИОРС 

БИ-РАДС: Breast Imaging Reporting and Data System 

МР: магнетна резонанција 

УЗ : ултразвук 

РФЗО: Републички фонд за здравствено осигурање Р. Србије 

РЗЈЗ: Републички Завод за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“. 

Ординирајући лекар: лекар специјалиста радиолог 

Техничар на апарату: радиолошки техничар са вишом или средњом школом 

УЗ : ултразвук 

 

2. ПРЕДМЕТ ПРОЦЕДУРЕ 

Ова процедура утврђује активности, носиоце активности, одговорност и 

документацију, у току Организованoг скрининга карцинома дојке за ниво терцијарне 

здравствене установе у ИОРС.   

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ  

Процедура се спроводи у: 1) СРД, организационој јединици Одељење за дијагностику 

болести дојке; 2) Одељењу за епидемиологију и превенцију; 3) Клиници за хирургију; 

4) Одељењу за патологију, са крајњим циљем хистопатолошке верификације 
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радиолошки детектоване лезије категорије БИ-РАДС 4а,б и БИ-РАДС 5, односно 

дефинисања даљих редовних контрола за лезије БИ-РАДС 1 и БИ-РАДС 1. 

 

4.  ОДГОВОРНОСТИ 

Директор СРД је одговоран за: 

 Израду распореда рада радиолога за скрининг 

 Предлог програма усавршавања и обуке кадрова 

 Израду годишњег плана рада службе 

 Обезбеђивање услова за материјалне и просторне услове одвијања скрининга 

 Сарадњу са  осталим учесницима у скринингу 

Лекар специјалиста, координатор за скрининг, одговоран је за: 

 Комуникацију између ИОРС и Канцеларије за скрининг у РЗЈЗ „Др Милан 

Јовановић Батут“ 

 Прикупљање месечних, кварталних и годишњих података о обављеним услугама за 

скрининг 

Специјалиста радиолог, акредитован за скрининг је одговоран за: 

 друго и супервизијско читање достављених мамографија из ДЗ/КБЦ-а 

 индиковање, реализацију и тумачење допунских прегледа (мамографија, УЗ, МР 

дојки, перкутана биопсија/обележавање непалпабилних промена у дојкама) 

 тачност вођења документације у свом домену 

 клиничку контролу квалитета достављених мамографија из ДЗ/КБЦ-а 

 комуникацију са координаторима за скрининг из ИОРС 

 спровођење принципа Националног програма раног откривања рака дојке 

 обуку радиолога из других установа за прво читање, друго читање мамографија и 

супервизијско читање мамографија у скринингу, а према акредитованом програму 

Канцеларије за скрининг из РЗЈЗ „Др Милан Јовановић Батут“ 

 поштовање наменског радног времена за скрининг које је дефинисано у распореду 

рада за дату недељу 

 одзив на обнављање лиценце за скрининг у периоду од три године према 

акредитованом програму Канцеларије за скрининг из РЗЈЗ „Др Милан Јовановић 

Батут“ 

Специјалиста хирург је одговоран за: 

 Све делатности за своју специјалност које су дефинисане у процедури Конзилијум 

за непалпабилне промене у дојкама у вези са женама из организованог скрининга 
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Патолог је одговоран за: 

 Све делатности за своју специјалност које су дефнисане у процедури Конзилијум за 

непалпабилне промене у дојкама у вези са женама из организованог скрининга 

Техничар ОДБД, координатор за скрининг, одговоран је за: 

 пријем документације (Клинички пут за скрининг и мамографије на компакт диску, 

које за сваког пацијента доставља лице из Дома здравља/Клиничко болничког 

центра) 

 чување документације достављене из ДЗ/КБЦ-а 

 сарадњу са лекаром специјалистом, координатором за скрининг и директором СРД 

 вођење књиге примљених и реализованих тумачења мамографија 

 заказивање допунских мамографских и ултразвучних прегледа 

 периодично достављање података о броју обављених медицинских услуга и обуке 

 спровођење плана превентивног одржавања апарата 

 планирање интерног требовања потрошног медицинског материјала 

 контролу примене шифрарника услуга 

 организацију и реализацију обуке радиолошких техничара за скрининг 

Техничар на апарату, акредитован за скрининг је одговоран за: 

 Проверу и припрему функционалности дијагностичких апарата пре употребе 

 Квалитет снимања 

 Контролу квалитета рада апарата 

 Обуку радиолошких техничара за скрининг 

Административни радник је одговоран за: 

 Унос података о пацијенту из организованог скрининга у информациони систем 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1. Израда недељног и годишњег плана рада за скрининг 

5.2. Пријем документације из ДЗ или КБЦ 

5.3. Друго и супервизијско тумачење скрининг мамографија 

5.3. Припрема и контрола функционалности апарата пред снимање 

5.4. Реализација допунских дијагностичких прегледа и интервентних метода 

5.5. Анализа успешности 

5.6. Стручно усавршавање и обука 

5.7. Контрола опреме 

5.8. Интерно требовање медицинског потрошног материјала 

5.9. Праћење резултата скрининга 

5.1. Израда недељног и годишњег плана рада за скрининг 
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У оквиру организованог скрининга карцинома дојке у СРД се спроводи друго читање 

мамографија и супервизијско читање, допунске радиолошке методе, КНП и перкутане 

методе биопсије и обележавања непалпабилних промена. Такође, обавља се обука 

радиолога и радиолошких техничара за скрининг. 

Директор СРД израђује недељни распоред рада радиолога. У распореду је дефинисано 

наменско радно време за скрининг. Главни техничар службе израђује недељни план 

рада радиолошких техничара, у коме се налази и радно време намењено радиолошкој 

дијагностици и интервентној радиологији за скрининг.  

Годишњи план услуга у ИОРС које се финансирају преко РФЗО садржи предвиђен број 

пацијената за КНП на годишњем нивоу, који се формира се у складу са препорукама 

Канцеларије за скрининг РЗЈЗ. За састављање плана је надлежан директор СРД. План 

услуга за наредну годину се шаље у РЗЈЗ „Др Милан Јовановић Батут“.  

5.2. Реализација прегледа за скрининг 

5.2.1. Пријем документације за скрининг 

Један дан у радној недељи је опредељен за пријем документације из ДЗ у којима је 

рађена мамографија и прво читање мамографија. Документацију доставља лице из ДЗ 

које је за то задужено у ДЗ. Документацију прима главни радиолошки техничар или 

радиолошки техничар у ОДБД и оставља у наменском радном простору радиолога за 

скрининг. Главни радиолошки техничар уписује генералије пацијента у Књига вођења 

документације примљене из ДЗ. Мамографије које су на компакт диску радиолошки 

техничар уноси у радну станицу радиолога за скрининг. 

5.2.2. Документација за скрининг 

Документација за скрининг садржи: 

- Упитник (клинички пут за рак дојке) 

- Мамографије обе дојке из два правца (медиолатерални коси и краниокаудални) које 

су на компакт диску. 

 

5.2.3. Избор врсте прегледа у организованом скринингу 

 

Упитник „Клинички пут за рак дојке“ има делове који су намењени за сваки корак у 

скринингу. У ИОРС се врши друго и супервизијско читање мамографија, и процена 

БИ-РАДС категорије за сваког пацијента, што се уноси у одговарајући део упитника. 

 

5.3. Припрема и контрола функционалности појединих апарата пред снимање 
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Техничар на апарату пре почетка радног дана врши припрему дијагностичког апарата 

према упутству за рад произвођача, које се чува уз сваки апарат. У случају откривене 

неисправности, обавештава главног техничара СРД, који даље поступа према тачки 5.8. 

5.4. Реализација анализе мамографија у скринингу 

5.4.1. Друго читање скрининг мамографија 

У дану када је распоредом одређен за мамографски скрининг, радиолог  који је 

акредитован за друго или супервизијско тумачење мамографија чита податке из 

упитника „Клинички пут за рак дојке“ и анализира на радној станици дигиталног 

мамографа четири снимка дојки. Сходно налазу, у упитник се уноси опис патолошке 

промене, уколико постоји. На крају дела упитника за друго читање радиолог уноси БИ-

РАДС категорију за десну и леву дојку. Радиолог потписом и печатом потврђује унету 

БИ-РАДС категорију. Уколико се БИ-РАДС категорије поклапају са првим читањем из 

ДЗ и гласе 1 или 2, документација пацијента се враћа у ДЗ ради даљих превентивних 

прегледа у складу са Националним програмом. Уколико се БИ-РАДС категорије не 

поклапају са првим читањем из ДЗ, или су БИ-РАДС 4а, 4б или 5, индиковано је 

супервизијско читање мамографија у ИОРС. 

5.4.2. Супервизијско читање скрининг мамографија 

Врши се у случају непостојања консензуса у БИ-РАДС категоријама између првог и 

другог читања или ако је постигнут консензус а БИ-РАДС категорија се односи на 4а,б 

или 5. Читање не врши радиолог који је обавио друго читање, већ други радиолог који 

је обучен за супервизију. Сходно налазу, у упитник се уноси опис патолошке промене, 

уколико постоји. На крају дела упитника за супервизију  радиолог уноси БИ-РАДС 

категорију за десну и леву дојку. Радиолог потписом и печатом потврђује унету БИ-

РАДС категорију. Документација се враћа у надлежни ДЗ, ради даљег поступка у 

зависности од крајње БИ-РАДС категорије супервизора, а у складу са Националним 

програмом за скрининг.  

5.4.3. Додатне радиолошке дијагностичке методе у скринингу и ИОРС 

Уколико достављене четири мамографије из ДЗ нису довољне за одређивање БИ-РАДС 

категорије, супервизор индикује додатну радиолошку методу (циљана мамографија, 

ултразвук дојки, магнетна резонанција). У сарадњи са надлежним ДЗ прегледи се 

реализују у ИОРС до коначне БИ-РАДС категорије. 

5.4.4. Конзилијум за непалпабилне промене у дојкама 

Пацијенти који у скринингу после супервизијског читања добију мамографске 

категорије БИ-РАДС 4а, 4б или 5 из ДЗ се упућују на КНП и подлежу процедури 

Конзилијум за непалпабилне промене у ИОРС. 
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5.4.5. Перкутане методе биопсије и обележавања непалпабилних промена у 

дојкама 

Пацијенти који у скринингу после супервизијског читања добију мамографске 

категорије БИ-РАДС 4а, 4б или 5 и на КНП се постави индикација за перкутане 

интервентне процедуре дојки подлежу процедури Интервентне радиолошке методе, 

која са обавља у ИОРС. 

5.4.7. Евиденција скрининга карцинома дојке у ИОРС 

За сва реализована друга и супервизијска читања у информациони систем се уноси 

назнака „организовани скрининг“ на шалтеру мамографске дијагностике.  

5.5. Анализа успешности 

Крајњи исход скрининга за пацијента појединачно, радиолошка и хистопатолошка 

корелација налаза разматрају се на постбиопсијском и постоперативном 

мултидисциплинарном тиму. 

5.6. Стручно усавршавање и обука 

Канцеларије за скрининг РЗЈЗ прави план стручног усавршавања и обуке радиолога и 

радиолошких техничара за организовани скрининг, а на основу плана скрининга за Р. 

Србију, према стручним сугестијама Поткомисије за скрининг рака дојке Републичке 

стручне комисије за онкологију и према пропозицијама Европског водича за скрининг 

и дијагностику рака дојке. План стручног усавршавања и обуке који се односи на 

запослене у ИОРС, Канцеларијa за скрининг РЗЈЗ и достављају лекару специјалисти, 

координатору за скрининг из ОПМИ, који прослеђује план радиолозима у СРД и 

директору СРД , ради реализације обуке. 

Програм усавршавања и обуке обухвата: 

 Два дана теоријске наставе и за радиологе у организацији Канцеларије за 

скрининг РЗЈЗ 

 Обука радиолога за прво и друго читање (два дана практичне обуке у 

референтној установи) 

 Обука радиолога за супервизију налаза (пет дана теоријске наставе) 

 Обука радиолошких техничара за позиционирање (дан теоријске наставе у 

организацији Канцеларије за скрининг РЗЈЗ и дан практичне обуке у 

референтној установи) 

 

Наведени видови обуке се обнављају на три године. 
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Остали, факултативни видови обуке су саставни део Програма усавршавања и обуке у 

СРД и дати су у процедури Радиолошка дијагностика и интервентна радиологија (тачка 

5.6. - Стручно усавршавање и обука). 

5.7.  Контрола опреме  

Контрола опреме је дата у процедури Радиолошка дијагностика и интервентна 

радиологија (тачка 5.8. Контрола опреме). 

5.8. Интерно требовање медицинског потрошног материјала 

Обезбеђивање медицинског потрошног материјала неопходног за реализацију 

организованог скрининга у ИОРС дати су у процедури Радиолошка дијагностика и 

интервентна радиологија (тачка 5.9. Интерно требовање лекова и медицинског 

потрошног материјала). 

5.9. Праћење рада организованог скрининга у СРД 

Директор СРД реферише о раду службе директору ИОРС (помоћнику директора) на 

дневним састанцима директора клиника и служби. У случају проблема, на тим 

састанцима се доносе предлози за корективне мере. Главни техничар службе реферише 

о раду службе главној сестри ИОРС на дневним састанцима главних сестара и 

техничара ИОРС. У случају проблема на састанцима се доносе предлози за корективне 

мере. Резултати скрининга се достављају лекару специјалисти, координатору за 

скрининг из ОПМИ и шаљу у РЗЈЗ „Др Милан Јовановић Батут“.  

 

6. ДОКУМЕНТА 

6.1. Клинички пут за рак дојке (прослеђује се из ДЗ или КБЦ) 

6.2. Књига вођења документације примљене из ДЗ (чува се у ОДБД) 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ЗАПИСНИЦИ КОЈИ СЕ ЧУВАЈУ 

 Распоред рада СРД (чува главни техничар) 

 Књига обављених других читања мамографија и супервизија (чува радиолошки 

техничар, координатор за скрининг) 

 Протокол обављених додатних радиолошких прегледа (чува се уз дијагностички 

апарат) 

 База података у рачунару Информационог система и у систему за архивирање 

слике радне станице 

 Периодични извештај о стручној успешности (чува директор ИОРС) 
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 План стручног уставршавања (чува директор) 

 Годишњи план сервисног одржавања апарата (чува се у СРД) 

 Књига требовања материјала (чува се у СРД) 

Сви горе наведени записи чувају се у складу са роковима чувања у зависности од 

категорија регистарског материјала. 

 


