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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБРТ - Дневна болница радиотерапије 

СРТ - Служба радиотерапија 

РТ – радиотерапија 

БРХТ - брахитерапија 

Стационар СРТ - стационар Службе радиотерапије 

ВРТ - виши радиолошки техничар 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Ова процедура одређује периодични обилазак и контролу пацијената на одељењима 

стационара СРТ уз контролу документације. У ДБРТ се обавља обилазак амбуланти, 

радиотерапијских и медицинских апарата, јединица за планирање радиотерапије, уз 

контролу документације и контролу спровођења радиотерапије. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене сва одељења СРТ ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Начелник РТ одељења 

Шефови одсека 

Ординирајући радиотерапеут 

Главне медицинске сестре службе/одељења/одсека 

Главни ВРТ одељења/одсека 

ВРТ 
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Медицинска сестра одсека 

Медицински физичар 

Начелник Одељења медицинске физике 

Координатор за одржавање опреме радиотерапије 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1. Визита директора СРТ 

 Једном у месец дана  (у договору са начелницима одељења)  води визиту на 

СРТ  

     Визити обавезно присуствују начелници одељења, шефови одсека, 

радиотерапеути, клинички лекари, лекари на специјализацији, главна 

медицинска сестра службе/одељења/одсека, медицинске сестре. 

     Визити у ДБРТ СРТ присуствују осим начелника и шефова (Одсека БРХТ и 

ТРТ), начелник одељења медицинске физике, главна медицинска сестра 

службе/одсека и главни ВРТ ДБРТ, координатор за одржавање опреме 

радиотерапије.  

 У току визите обавља се обилазак и контрола пацијената, прати и 

контролише ниво извођења радиотерапије и радиотерапијских процедура и 

прати извршење услуга према годишњем плану, прати се и евалуира 

епидемиолошко-хигијенски ниво.   

     Након визите директор СРТ води стручно-организациони састанак СРТ коме 

присуствују начелници/шефови/главне мед.сестре одељења/главни ВРТ 

ДБРТ у току кога се: 

 -   Са присутним сарадницима размењују се информације, дају задаци, договарају 

и организују послови везани за месечни/годишњи процес рада СРТ 

 - Примају и преносе информације (питања) намењене другим организационим 

јединицама ИОРС-а или управи ИОРС-а 

 - Разматрају се питања контроле квалитета, даљег развоја службе, увођење 

нових радиотерапијских техника и евалуација спровођења едукације на СРТ. 
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 Код визите ДБРТ констатује се стање радиотерапијских и медицинских 

апарата, бункерских просторија, амбуланти и припадајућег простора ДБРТ 

уз нотирање предлога мера за отклањање недостатака у књизи визита ДБРТ.  

 Извештај са директорске визите, потписан од стране директора 

СРТ/начелника ДБРТ, се архивира у регистру директорске визите. 

5.2 Визита начелника одељења СРТ 

 Визиту одговарајућег одељења седмично, у сталном термину, води начелник 

одговарајућег одељења. 

     Визити обавезно присуствују шефови одсека, радиотерапеути, клинички 

лекари, лекари на специјализацији, главна медицинска сестра 

одељења/одсека, медицинске сестре. 

     Након визите начелник оделења води стручно-организациони састанак РТ 

одељења у току кога: 

- Преноси информације и задатке са колегијума СРТ  

- Прима и преноси информације (питања) намењена састанку колегијума СРТ 

или управи ИОРС-а 

- Са присутним сарадницима размењује информације, даје задатке, договара и 

организује послове везане за недељни/краткорочни процес рада РТ одељења. 

 Други део састанка посвећен је: 

- стручној анализу (дискусији)  одабраних примера из  клиничке праксе 

- проблематици везаној за спровођење комплексних РТ техника. 

 Начелничка визита у ДБРТ ИОРС-а се спроводи седмично уз присуство 

шефова одсека ДБРТ, главног ВРТ ДБРТ, главних ВРТ одсека. 

 Извештај са начелничке визите, потписан од стране начелника, се архивира 

у регистру визита одељења. 

5.3 Визита шефа одсека СРТ 

 Визиту одговарајућег одсека свакодневно, у сталном термину, води шеф 

одговарајућег одсека СРТ. 
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 Визити обавезно присуствују радиотерапеути одсека, клинички лекари, 

лекари на специјализацији, главна медицинска сестра одсека, медицинске 

сестре. 

 У току визите обавља се обилазак, контрола пацијената, увид у начињене 

лабораторијске и дијагностичке процедуре и ток болести пацијента, 

ординира се неспецифична медикаментозна терапија и планирају даљи 

дијагностички поступци по потреби.  

 Индикована неспецифична медицинска терапија и планирани дијагностички 

поступци се нотирају уз потпис ординирајућег радиотерапеута/клинички 

лекар/лекар на специјализацији у терапијску листу/историју болести ИОРС-

а/ књигу визита /. 

 По потреби врши се струча анализа радиотерапијских планова обрађених 

пацијената и комплексних РТ техника. 

 Са присутним сарадницима шеф одсека размењује информације, даје 

задатке, договара и организује послове везане за дневни/краткорочни процес 

рада РТ одсека.  

 На дневном нивоу шеф одсека контролише рад радиотерапеута/лекара на 

специјализацији/клиничког лекара и учествује у едукацији лекара на 

специјализацији/клиничких лекара. 

 Ток визите, констатовано стање пацијената и планиране даље процедуре се 

нотирају у књизи визита. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести ИОРС / РТ / Регистар визита ДБРТ/СРТ/одељења/ Књига 

визита одсека / Терапијска листа / 

 


