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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБРТ - Дневна болница радиотерапије 

СРТ - Служба радиотерапија 

РТ - радиотерапија 

ИД - идентификациони број пацијента евидентиран у ИМПАК-у 

ИМПАК - информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

заказивање првог РТ прегледа за амбулантну радиотерапију. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ДБРТ ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Координатор процеса рада ДБРТ је одговоран за проверу документације коју пацијент 

доставља, као и евидентирање пацијента у ИМПАК и формирање ИД. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 У току доношења конзилијарне одлуке радиотерапеут након индиковања РТ 

наводи начин спровођења РТ преко ДБРТ. 

 Пацијент се са конзилијарном одлуком јавља на шалтер ДБРТ ради 

заказивања првог РТ прегледа. 

 Са шалтера ДБРТ пацијент се упућује на 1. спрат – шалтер за регистровање 

и отварање ИОРС историје болести. 
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 Регистровање и отварање ИОРС историје болести подразумева уношење 

демографских података на првој страници ИОРС папирне историје болести и 

издавање евиденционог РТ картона. 

 Након регистровања, пацијент се враћа на шалтер ДБРТ са евиденционим РТ 

картоном, а  ИОРС историју болести доставља службено лице. 

 Координатор процеса рада ДБРТ, на основу приложене документације и 

података из конзилијарне одлуке, региструје пацијента у ИМПАK, уз унос 

потребних демографских података, и формира ИД. 

 Координатор процеса рада ДБРТ одређује и уписује термин првог РТ 

прегледа у свеску заказивања одговарајуће амбуланте, број амбуланте и име 

ординирајућег радиотерапеута (потписника конзилијарне одлуке или лекара 

којег је одредио начелник/ шеф одељења/одсека), што уписује и у 

евиденциони РТ картон 

 Координатор процеса рада ДБРТ пацијенту даје контакт телефон шалтера 

ДБРТ. 

 Координатор процеса рада ДБРТ доставља ИОРС историју болести 

медицинској сестри/администратору амбуланте у којој је заказан први РТ 

преглед ради одлагања. 

 За пацијенте који, према конзилијарној одлуци, имају само брахитерапијско 

лечење види Процедуру отварање историје болести амбулантног 

брахитерапијског пацијента. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести ИОРС / РТ / Конзилијарна одлука/ Евиденциони РТ картон / Свеска 

заказивања одговарајуће амбуланте / 

 


