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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

ДБРТ - Дневна болница радиотерапије 

СРТ - Служба радиотерапије 

РТ - радиотерапија 

ИМПАК- информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

ВРТ - виши радиолошки техничар 

ЦТ СИМ – компјутеризована томографија за планирање РТ 

Ро СИМ – Ро симулатор 

ДРР – дигитално реконструисана радиографија 

EПИД – Портал имиџинг 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Овом  процедуром се проверава извођење радиотерапијског плана на пацијенту. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ДБРТ. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Ординирајући радиотерапеут 

Лекар на специјализацији 

ВРТ 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 Након евалуације и прихватања 3Д РТ плана („аpprove“)  од стране  одговорног 

лекара/лекара на специјализацији, врши се трансфер плана  и одговарајућих ДРР 

путем мреже на РТ сервер. 

 На радној станици Ро СИМ, ВРТ врши Download плана и ДРР-а са РТ сервера 

 Пацијент се позиционира у референтну - “ИНИЦИЈАЛНУ” позицију, на основу 

података у картону позиционирања, имобилизације и имиџинга, и усклађивањем 

маркација на имобилизационом средству/кожи (тетоважа урађена током ЦТ 

симулације) са ласерима. 

 На основу прорачуна  помака (“schiffting”), пацијент се помицањем стола Ро 

СИМ по “x” “y” “з” оси, из иницијалне позиције доводи у симулациону / 

терапијску (“СЕТ УП”) позицију. 

 Према параметрима РТ плана, уради се Ро СИМ графија (симулациона тј. 

терапијска геометрија). 

 Врши се компарација симулационе геометрије РТ поља (симулатор графија – на 

левој страни радне станице) са референтном геометријом РТ поља 

(одговарајућим ДРР - ом на десној страни радне станице). 

 НАПОМЕНА:  Ро СИМ верификација 3Д плана се примењује САМО за анализу 

подударности референтне геометрије (ДРР) и терапијске геометрије (Ро СИМ 

графија) на основу позиције изоцентра и међусобног односа коштаних структура 

и рубова РТ поља. 

 У случају да лекар није задовољан са нивоом прецизности, план се ВРАЋА 

физичару на дискусију и РЕПЛАНИРАЊЕ. 

 Ако је лекар задовољан са ниовоом прецизности, у ИМПАК-у (e-

chart/Navigator/RadOnc) се уноси коментар о одрађеној процедури и о коначном 

статусу плана електронском поштом обавештава физичара и даје одобрење 

(„аpprove“) плана за почетак терапије (у ИМПАК-у). 

  ВРТ у РТ историју болести пацијента улаже одштампана Ро СИМ верификована 

поља. 

 Ради слања Ро СИМ графије на ЕПИД ЛИНАК-а, ВРТ експортује план (слику) 

на РТ сервер. 

 По пријему информације послате електронском поштом, физичар штампа 

потребне детаље РТ плана, које улаже у РТ историју, коју затим оставља на 

одговарајућу позицију за преузимање завршених (формираних) РТ планова. 

 Свако јутро координатор процеса рада ДБРТ преузима завршене РТ планове и 

историје и одлаже их у одговарајући простор ДБРТ (шалтер ДБРТ) 
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 Отпочињање РТ третмана одобрава начечник ДБРТ, шеф Одсека ДБРТ или 

директор СРТ својим потписом и факсимилом на зрачном картону, уз навођење 

тачног термина отпочињања РТ. 

 

6. ДОКУМЕНТИ  

Историја болести ИОРС / РТ / Ро СИМ графија / зрачни картон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


