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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Ова процедура је писани документ којим се дефинишу поступци  везани за 

комуникацију и одређује начин комуникације унутар ОКЛ-а и између ОКЛ-а и осталих 

служби/одељења/амбуланти ИОРС-а. 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ = Одељење клиничке лабораторије 

ОХЛ = Одсек хематолошке лабораторије 

ОБЛ = Одсек биохемијске лабораторије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

1. Активности и поступци који се спроводе у току комуникације 

2. Носиоци Процедуре су запослени у ИОРС-у 

3. Документација која прати процедуру. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ОКЛ / ИОРС. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Начелник Одељења клиничке лабораторијеје одговоран за спровођење Процедуре. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Интерна комуникација   у оквиру ОКЛ-а се остварује између свих запослених у ОКЛ-у. 

Начелници Одељења координирају рад и контролишу све процесе рада унутар својих 

организационих јединица. Запослени се распоређују на одговарајућа радна места и 

комуникација се остварује у зависности од задужења сваког запосленог у Одељењу.  

Интерна комуникација подразумева и комуникацију запослених у ОКЛ-у  са ИОРС-ом. 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Процедура за интерну комуникацију у  ОКЛ-у 

Ознака: П.ХБЛ.14 

Датум: 21.09.2015. Верзија:  01 Страна: 3  од  3 

 

Комуникација са одељењима, амбулантама и другим службама ИОРС-а је свакодневна и 

остварује се писаним и усменим путем. 

Лекар из ИОРС-а и запослени у ОКЛ-у комуницирају преко Упута за анализе, тако што 

запослени у ОКЛ-у одређују вредности параметара из биолошког материјала које лекар 

захтева. Уколико су вредности параметара које су одређене у ОКЛ-у критичне, поред 

писане комуникације ( резултат уписан на Упуту за анализу) високо образовани кадар 

усмено обавештава ординирајућег лекара о вредностима (према Упутству о критичним 

вредностима параметара). Уколико су Упути за анализу под ознаком ХИТНО са узорком 

се поступа према Упутству зс хитне узорке и лабораторијски техничар ОКЛ-а усмено 

обавештава одељење да је анализа завршена.  

Високо образовани кадар учествује у мултидисциплинарном приступу лечења пацијента, 

тако што, по потреби и  по захтеву ординирајућег лекара, учествује у  одабиру параметара  

и тумачењу лабораторијских резултата који су потребни у току дијагностичко-терапијског 

поступка. Руководиоци организационих јединица предлажу увођење нових методологија и 

лабораторијских тестова у складу са потребама  лечења пацијената на ИОРС-у. 

Консултативне прегледе из области трансфузиологије обавља лекар трансфузиолог који је 

запослен у Служби.  

Комуникација се остварује и путем разних обавештења која су везана за свакодневни рад 

лабораторије, промене у раду, увођење нових анализа, измене процедура и слично. 

У току тријаже, одбацују се неиспавни узорци и лабораторијски техничар обавештава 

медицинску сестру о потреби доношења новог узорка.  


