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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРТ - Служба радиотерапије 

РТ - Радиотерапија 

ИМПАК - информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

ICRU – International Commission on Radiation Units and Measurements 

Ро СИМ – Рo симулатор 

МЛЦ - мултилиф колиматор 

ВРТ - виши радиолошки техничар 

ТПС - информациони систем за планирање РТ 

ЛИНАК – линеарни акцелератор  

Focal - компјутерска радна станица за планирање РТ од стране радиотерапеута 

XiO - компјутерска радна станица за планирање РТ од стране медицинских физичара  

 

2. ПРЕДМЕТ 

Овом процедуром одређује се начин планирања РТ различитих нивоа комплексности 

на Ро СИМ. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ДБРТ ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Ординирајући радиотерапеут 

Лекар на специјализацији 
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Медицински физичар 

ВРТ 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 Ро симулација – 1Д ПОЉА СА ЗАШТИТОМ: МЛЦ (ЕЛЕКТА,ВАРИАН) / 

БЛОК (ПРИМУС) – Примењује се само за планирање једноставне РТ технике 

са АП/ПА и ЛЛ  РТ сноповима -  техника ИЗОЦЕНТАР) 

 Термин Ро симулације заказује ординирајући радиотерапеут у ИМПАК-у, током 

првог РТ прегледа. 

 На Ро симулацију пацијент долази са попуњеном РТ историјом болести и 

комплетном документацијом дистрибуираном од стране медицинске 

сестре/администратора одговарајуће амбуланте, а стационарне пацијенте 

дистрибуира медицинска сестра одговарајућег одељења  

 По уласку пацијента у Ро СИМ просторију ВРТ је дужан да уради 

идентификацију пацијента. Демографске податке ВРТ уноси у радну станицу Ро 

СИМ (ИД, име и презиме, датум, пол. По потреби се у одговарајуће поље уноси  

коментар). 

 Пацијент се позиционира на плочи Ро СИМ стола у терапијском положају. 

Позиција ИЗОЦЕНТРА се одредјује на ½ АП или ½ ЛЛ дистанце (позицију 

одређује присутни лекар, уз помоћ ВРТ). 

 Лекар уз помоћ ВРТ на екрану радне станице Ро СИМ дефинише облик и 

димензије основног РТ поља у складу са радиотерапијским протоколима. 

 Лекар уз помоћ ВРТ на екрану радне станице Ро СИМ моделира облик РТ поља, 

креирајући распоред ламела МЛЦ у односу на основну геометрију РТ поља (или 

одређује облик и позицију заштитних блокова за Примус ЛИНАК) 

 Лекар специјалиста врши прескрипцију плана и дозе у ИМПАК-у (e-

chart/Navigator/Diagnosis and interventions/RadRx) и попуњава РТ картон (који се 

улаже у РТ историју болести). 

 У РТ историју ВРТ уноси штампане податке „printing“ о параметрима зрачног 

поља и геометрији зрачног снопа добијених са Ро СИМ (ИМПАК – димензије 

поља, АП и ЛЛ дијаметар пацијента) 

 ВРТ маркира референтне тачке - пројекцију ласера на кожи пацијента 

(тетоважа) или имобилизационом систему. 

 Ро СИМ графије се са свим параметрима плана путем мреже експортују на РТ 

сервер. 

 Пацијент се спушта са РТ стола. Радиотерапеут  му даје информацију о даљем 

току лечења (период чекања на почетак РТ, упутство о понашању за време 

чекања на почетак РТ,информација о контролама за време спровођења РТ). 
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 Физичар на XiО радној станици низом поступака врши креирање виртуелног 

пацијента-фантома  чија висина (Z) одговара АП дијаметру пацијента, а ширина 

(X) одговара ЛЛ дијаметру пацијента. На овако добијени фантом (симулира 

пацијента) импортују се поља обликована на Ро СИМ и на основу прескрипције 

врши прорачун дистрибуције дозе. 

 Подаци се експортују у ИМПАК, и мрежом на ЛИНАК. 

 

5.1.1.  Одрђивање геометрије РТ поља/зрачног снопа 

 ВРТ на радној станици ИМПАК Ро СИМ уноси основне параметре планирања: 

техника зрачења – САД, ФКД. 

 Пацијент се поставља на пацијент сто Ро СИМ у терапијски положај, у складу са 

прескрипцијом у картону позиционирања, имобилизације и имиџинга и записом 

у ИМПАК-у. 

 ВРТ на ИМПАК радној станици отвара  „Field menu“, са радиотерапеутом 

одређује ЛИНАК за који се планира РТ, енергију зрачења и дефинише 

димензије и облик светлосног поља које се пројектује на кожи пацијента. 

 Пацијент се помоћу пројекције ласера на кожи, померањем стола, доводи у 

позицију за симулацију геометрије РТ поља (нпр. за дојку: пројекција 

латералних ласера у нивоу ½ АП пречника дојке). 

 ВРТ у консултацији са радиотерапеутом доводи гентри и колиматор у 

одговарајући положај и врши Ро СИМ скопију, уз одређивање свих 

геометријских параметара првог РТ поља (димензија + облик + моделирање 

помоћу МЛЦ – за Вариан и Електа ЛИНАК, или помоћу заштитног блока – за 

Примус ЛИНАК). По одређивању геометрије првог РТ поља његови параметри 

као и параметри позиције пацијент стола остају фиксни и меморисани. 

 Ротацијом гентрија и помицањем колиматора Ро СИМ, ВРТ и радиотерапеут 

одређују параметре геометрије других РТ поља, при чему пацијент и сто мирују, 

код изоцентричне технике. Геометријски параметри свих РТ поља + позиција 

пацијент стола се аутоматски меморишу. 

 

5.2 Ро симулација + 3Д/2Д ЦТ Cone beam симулација 

 Термин Cone beam - Ро симулације заказује надлежни лекар у ИМПAК-у, током 

првог РТ прегледа 

 Cone beam – Ро симулацију изводи ВРТ и лекар специјалиста 

 На Ро симулацију пацијент долази са попуњеном историјом болести и 

комплетном документацијом дистрибуираном од стране медицинске 

сестре/администратора одговарајуће амбуланте 

 По уласку пацијента у Ро СИМ просторију ВРТ је дужан да уради 

идентификацију пацијента. Демографске податке ВРТ уноси у радну станицу Ро 

СИМ (ИД, име и презиме, датум, пол. По потреби се у одговарајуће поље уноси  

коментар) 
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5.2.1 Ро СИМ CONE BEAM ИМИЏИНГ и одређивање параметара РТ плана 

 

 Помицањем пацијент стола, пацијент се доводи у положај за иницијално 

позиционирање. Референтне тачке (пројекција ласера на кожи пацијента) се 

обележавају танким фломастером и маркирају оловним куглицама (драмлијама) 

 Заменом делова колиматора и скидањем решетке ВРТ припрема Ро СИМ за 

извођење Cone beam имиџинга. 

  ВРТ на ИМПАК радној станици активира Cone beam опцију, уз унос 

одговарајућих података. 

 Поновним уласком у Field menu ВРТ дефинише параметре и врши аквизицију 

тзв. Cone beam РТ поља у АП пројекцији (0-то поље), које омогућује  

меморисање параметара позиције пацијент стола у новој – иницијалној позицији 

за РТ третман (у односу на коју ће физичар током планирања израчунати 

померање у све три равни, да би се пацијент на ЛИНАК-у, из иницијалне довео 

у терапијску позицију и озрачио у складу са претходно дефинисаном 

геометријом РТ снопова/поља). 

 ВРТ на ИМПАК радној станици поново активира Cone beam опцију, уз унос 

одговарајућих података (сегмент скенирања тела + дужина скенираног дела, 

положај пацијента, дебљина ЦТ слоја). 

 ВРТ доводи гентри Ро СИМ у почетну позицију за извођење Cone beam 

имиџинга. 

 Cone beam скенирање се изводи према задатим параметрима, уз стални надзор 

ВРТ. 

 По обављеној ротацији гентрија Ро СИМ а са Cone beam системом, врши се 

реконструкција скенираног волумена, уз добијање серије ЦТ пресека 

одговарајуће дебљине. 

 По обављеној аквизицији Cone beam серије ЦТ пресека ВРТ скида оловне 

маркације (драмлије) и трајно маркира (тетоважом) референтне тачке на кожи 

тела пацијента или имобилизационом средству. 

 Пацијент се спушта са РТ стола. Радиотерапеут  му даје информацију о даљем 

току лечења (период чекања на почетак РТ, упутство о понашању за време 

чекања на почетак РТ,информација о контролама за време спровођења РТ). 

 Лекар уз помоћ техничара на екрану радне станице Focal дефинише параметре 

РТ поља у складу са радиотерапијским протоколима. 

 Млађи специјалиста (до две године специјалистичког стажа) дужан је да након 

завршене процедуре Cone beam - Ро Симулације надлежном шефу 

одсека/одељења презентује пацијента и план терапије и да, након добијања 

његове сагласности, обави „аpprove“ прескрипције за РТ планирање. 
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5.2.2 ТРАНСФЕР и ДОКУМЕНТОВАЊЕ Ро СИМ Cone beam ПЛАНА 

  

 ВРТ врши трансфер свих меморисаних података у РТ сервер: серије ЦТ пресека 

+ Ро СИМ графије свих РТ поља + свих геометријских параметара који су 

унесени и меморисани током извођења претходних процедура. Податке 

похрањене у РТ серверу користи физичар за израду РТ плана. 

 ВРТ штампа Ро СИМ графију за свако РТ поље и у радној станици ИМПАК 

(Study set)  уноси параметре имобилизације. Ро СИМ графија сваког РТ поља се 

улаже у РТ историју. 

 ВРТ уписује потребне податке у картон имобилизације и својим потписом 

оверава извршену процедуру. 

 ВРТ у ИМПАК-у (e-chart/Navigator/ВРТ поље) уноси податке/коментар о 

урађеној процедури. 

 Лекар специјалиста врши прескрипцију плана и дозе у ИМПАК-у (e-

chart/Navigator/Diagnosis and interventions/RadRx) + оверава („approve“) 

прескрипцију + попуњава РТ картон (који се улаже у РТ историју болести). 

 РТ историја се одлаже у 3Д соби, у одговарајућу преграду полице за 

медицинске физичаре (Ро СИМ  - Cone beam) а ради израде плана зрачења. 

 

5.3 ИЗРАДА ПЛАНА 

 Медицински физичар на основу података похрањених у РТ серверу и 

прескрипције радиотерапеута врши 2Д планирање РТ на 2Д ТПС или 3Д 

планирање РТ на ТПС (по принципу виртуелне симулације). Планирање и 

прорачун доза се врши на XiO ТПС радној станици.  

 Медицински физичар штампа план, улаже га у зрачни картон/РТ историју 

болести и дистрибуира их у 3Д собу, на одговарајућу позицију, одакле их 

преузима координатор процеса рада ДБРТ.  

 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести ИОРС/РТ / картон позиционирања, имобилизације и имиџинга/ 

зрачни картон / штампани подаци „printing“ о параметрима зрачног поља / 

Радиотерапијски протоколи / 


