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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова процедура је писани документ којим се тачно утврђује начин:  

евидентирања 

чувања и 

издавања лабораторијских налаза и 

извештавања о хитним резултатима или критичним вредностима. 

 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ    = Одељење клиничке лабораторије 

ОХЛ    = Одсек хематолошке лабораторије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Предмет процедуре су: 

активности и поступци при  евидентирању, чувању, издавању и извештавању о 

лабораторијском испитивању.  

носиоци активности - сви запослени у ОКЛ-у 

документација која прати процедуру 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ОКЛ  ИОРС-а . 

Са процедуром су упознати сви запослени у ОКЛ-у. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Начелник одељења  је одговоран  за спровођење Процедуре 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

 

Извештавање о критичним вредностима: 

 обавештава клинички биохемичар, молекуларни биолог или лекар који ради у 

лабораторији 

 обавештава се ординирајући лекар 

 извештавање се врши телофонским путем, у току радног времена, 

 ординирајући лекар понавља вредности које му је саопштио клинички 

биохемичар/молекуларни биолог/лекар који ради у лабораторији ( на тај начин је 

потврдио да је разумео извештај ) 

 сваки извештај се евидентира у Свеску за извештавање о критичним вредностима и 

хитним анализама ( у свеску се уписује име и презиме пацијента, ординирајућег 
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лекара, вредност параметра, датум, време и име одговорног лица које је дало 

извештај ). 

 

Извештавање о хитним резултаатима: 

 хитна анализа се врши на захтев  ординирајућег лекара 

 извештавање се врши по процедури о критичним вредностима. 

 

 

Евидентирање, чување   

 по упутству 

 

 

Издавање резултата: 

 Лабораторијски резултати амбулантних пацијената ОКЛ-а чувају се у Протоколу 

за чување резултата и издају се на Лабораторијском шалтеру до 14h.  

 Резултате издаје лабораторијски техничар распоређен на том радном месту. 

 У поподневној смени резултате издаје дежурни лабораторијски техничар из 

Протокола за чување резултата који се налази  у ОХЛ-у. 

 Лабораторијски резултати за стациониране пацијенте налазе се на 

Лабораторијском шалтеру, разврстани према  месту узорковања  (или према 

служби која тражи анализу). 

 Резултате узима медицински техничар одељења са кога су узети узорци и односи 

си ординирајућем лекару. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


