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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС  - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СОПМИ  - Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику 

ОЕП - Одељење епидемиологије и превенције 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедуром се регулише право пацијента на обавештење о току лечења и увид у 

медицинску документацију и то како у хоспиталним тако и у амбулатним условима 

лечења. Дефинишу се поступак, садржај и обим увида у медицинску документацију по 

завршеном лечењу.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Примењује се у целом ИОРС-у. Процедуром је дефинисан начин комуникације 

пацијента и медицинских и немедицинских радника у циљу благовременог и потпуног 

обавештавања пацијента у току лечења, као и начин приступа и увида пацијента у 

медицинску документацију по завршеном лечењу.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Сваки запослени је дужан да се понаша у складу са процедуром и у складу са својим 

задужењима ће сносити одговорност.  

Обавеза руководиоца сваке организационе јединице је да све запослене упозна са 

процедуром и све новозапослене, било да су у сталном или радном односу на одређено 

време. 

За контролу спровођења процедуре одговоран је директор ИОРС-а.  

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Медицинска документација обухвата документе које пацијент прилаже приликом 

хоспитализације, документе који настају у току дијагностичко-терапијских процеса у 

амбулантним или стационарним условима, без обзира да ли документи настају у 

установи или изван ње.  

Пацијент је свако лице коме је пружена или је у току пружање здравствене услуге.  

Законом о здравственој заштити и његовим допунама је дефинисан сет правних обавеза 

које се односе на доступност, поверљивост и приватност медицинских информација, 

увид у медицинску документацију и приватност података. 

Пацијент увек има право увида у своју медицинску документацију. У случају када је 

пацијент малолетно лице, право увида у медицинску документацију имају родитељи, 
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старатељ или законски заступник. Законски заступници пацијента могу бити родитељи 

и старатељи особа које су лишене пословне способности и усвојитељи. Законски 

заступници умрле особе су чланови уже породице који приликом остваривања 

законски предвиђених права имају доказ о сродству са умрлом особом. Законски 

заступник у контексту приступа медицинским подацима је особа која има судски 

оверену сагласност пацијента за приступ његовој медицинској документацији.  

Чланови породице пацијента имају, изузетно, право увида у медицинску 

документацију свог члана породице ако су ти подаци од значаја за њихово лечење.  

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање, односно за 

самостално доношење одлука, има право да на свој захтев изврши увид у медицинску 

документацију и без знања родитеља или старатеља и да захтева заштиту информација. 

Максимално време предвиђено за реализацију достављеног захтева не сме бити дуже 

од 15 дана од дана подношења захтева. 

 

Право на обавештавање о стању здравља стационарних болесника: 

Пацијент има право да од надлежног здравственог радника (лекара или медицинске 

сестре) благовремено добије обавештење које му је потребно како би донео одлуку о 

пристанку на предложену медицинску меру. Такође, пацијент има право на увид у 

медицинску документацију у току лечења, право на обавештење и увид у трошкове 

лечења.  

У хоспиталним условима захтев за обавештење и увид у медицинску документацију 

пацијент подноси у усменој форми, а уколико се захтев односи на копију дела или 

целокупне медицинске документације захтев се подноси у писаној форми.  

О захтеву одлучује одељенски лекар, руководилац одељења или службе/клинике, а 

уколико је неопходно и руководилац установе.  

Активности у оквиру обавештавања пацијента или увида у медицинску документацију 

спроводи надлежни лекар поштујући право пацијента на приватност и поверљивост 

информација. Усмено објашњење надлежних медицинских радника мора бити јасно, а 

информације треба изложити на начин који је разумљив пацијенту, при том водећи 

рачуна о његовој старости, образовању и емоционалном стању.   

 

Обавештење треба да обухвати:  

1. Дијагнозу и прогнозу болести;  

2. Кратак опис, циљ и корист од предложене медицинске мере, време трајања и 

могуће последице предузимања односно непредузимања предложене 

медицинске мере;  

3. Врсту и вероватноћу могућих ризика, болне и друге споредне или трајне 

последице;  

4. Алтернативне методе лечења;  
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5. Могуће промене пацијентовог стања после предузимања предложене 

медицинске мере, као и могуће нужне промене у начину живота пацијента;  

6. Дејство лекова и могуће споредне последице тог дејства.  

 

Обавештења из ставки 1. и 2. надлежни лекар обавезно треба да да пацијенту  и без 

пацијентовог тражења. Лекар је одговоран за истинитост датих обавештења. 

Обавештење се даје на начин који је разумљив пацијенту, водећи рачуна о његовој 

старости, образовању и емоционалном стању. Ако пацијент не познаје језик који је у 

службеној употреби на територији здравствене установе, мора му се обезбедити 

преводилац у складу са прописима о службеној употреби језика и писма, а ако је 

пацијент глувонем, мора му се обезбедити тумач.  

Надлежни здравствени радник може изузетно прећутати дијагнозу, ток предложене 

медицинске мере и њене ризике или обавештење о томе умањити, само ако постоји 

озбиљна опасност да ће обавештењем знатно нашкодити здрављу пацијента. У том 

случају обавештење се може дати члану породице пацијента.  

У медицинску документацију надлежни здравствени радник уноси податак о датом 

обавештењу.  

У току стационарног лечења болесника, о стању његовог здравља дају се обавештења 

родбини и  другим заинтересованим лицима само уз пацијентову сагласност.  

Обавештења правним лицима се дају само уз одобрење или по налогу суда.  

 

Право на увид у медицинску документацију по завршеном лечењу  

Пацијент и законски заступници имају право, под условима предвиђеним законским 

нормама, на приступ информацијама из медицинске документације. Ово право 

подразумева и право на добијање оверених копија дела медицинске документације или 

свих докумената садржаних у медицинској документацији пацијента. 

 

Захтев за увид у медицинску документацију  

Захтев за приступ, увид и добијање копије медицинске документације може поднети 

пацијент, блиски рођаци (уколико је пацијент преминуо), правно лице – суд (Закон о 

правима пацијената Сл. Гласник РС бр. 45/13), овлашћена лица (адвокат, осигуравајуће 

друштво и др.) 

Захтев се подноси Директору СОПМИ или Поверенику за информације од јавног 

значаја у писаној форми . 

Захтев се може послати поштом или  попуњавањем формулара у ИОРС. Захтев се у 

архиви ИОРС заводи у Деловодни протокол ИОРС. 

У изузетним ситуацијама (уколико је пацијент из здравствених разлога или неких 

других личних разлога спречен да лично дође), а због хитности и економичности 

омогућено је подношење захтева телефонским путем (о чему одговорно лице пише 

напомену у писаној форми).  
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Захтев садржи податке о идентитету подносиоца (име и презиме, јединствени матични 

број, адресу пребивалишта) као и његов потпис. 

Уколико је пацијент преминуо, захтев који подноси законски наследник умрлог лица 

садржи и податке о идентитету умрлог. Уз захтев се прилаже извод из матичне књиге 

умрлих, као и доказ о сродству подносиоца захтева са умрлим.  

Посебан статус имају неписмена лица, односно лица која због телесних или неких 

других недостатака нису у могућности да потпишу захтев у писаној форми. У оваквим 

случајевима може се захтев за издавање медицинске документације усмено саопштити 

одговорном лицу.  

На захтев суда овлашћена лица шаљу тражене податке о пацијенту поштом или 

електронски, а поступак доставе оверених копија је идентичан као горе описан и 

архивира се у папирној и електронској форми. 

 

 

Поступање по поднетом захтеву  

Надлежно лице које доноси одлуку о поднетом захтеву је директор СОПМИ или 

Повереник за информације од јавног значаја. Доноси се одлука о начину, форми и 

обиму медицинске документације за пацијента који је субјект поднетог захтева.  

Подносиоцу захтева се тражена документација доставља у најкраћем временском року 

-  у већини случајева истог дана, макимално 15 дана од пријема захтева. 

У случајевима када се потражује документација за период пре 2007.г која  се  чува у 

архиви ван зграде ИОРС, потребно организовати претраживање и доставу 

документације.  

 

Уколико није могуће доставити медицинску документацију истог дана, заказује се 

термин или, уколико уопште није могућа достава података, потребно је у року од 

највише 15 дана од дана пријема захтева, обавестити тражиоца о разлозима који то 

онемогућавају. Обавештење је могуће доставити у писаној форми и при том тражиоца 

треба упознати о правном леку уколико је захтев одбијен (могућност жалбе и сл.).  

Издавање копије медицинске документације не може бити дуже од 30 дана од датума 

подношења захтева.  

Достављају се оверене копије тражене медицинске документације са пропратним 

писмом и то преко архиве ИОРС. Један примерак даје се (или шаље путем поште) 

подносиоцу захтева,  други се чува у архиви ИОРС-а и трећи уа Евиденцији захтева у 

ОЕП. 

Увид у медицинску документацију се врши у службеним просторијама уз претходну 

идентификацију особе која врши увид. Надлежно лице о начињеном увиду или 

издатим копијама медицинске документације сачињава забелешку.  
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6. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА: 

Процедура је у вези са Процедуром за давање и објављивање информација од значаја  

за институт за онкологију и радиологију Србије и за информације од јавног значаја, 

Процедуром за пријем, разматрање и решавање приговора пацијента. 

 

7. ПРАВНИ ОСНОВ: 

1. Закон о правима пацијената Сл. Гласник РС бр. 45/13. 

2. Закон о здравственој заштити (Сл. Гласник РС бр 107/2005),   

3. Правилник о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и 

извештаја саветника за заштиту права пацијената (Сл. гласник РС, бр. 71/2013),  

4. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник 

РС бр. 36/10). 


