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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 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура дефинише поступак контролних прегледа пацијента у току 

радиотерапије, поступак у случају потребе прекида радиотерапије, или поступак 

превођења са амбулантног на стационарно лечење.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ДБРТ и стационар СРТ ИОРС-а.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Ординирајући радиотерапеут 

Начелник одговарајућег одељења стационара СРТ ИОРС-а 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 Надлежни радиотерапеут дужан је да седмично обави контролни преглед у току 

радиотерапије амбулантних пацијената, у одређеном термину, према распореду 

у амбуланти ДБРТ ИОРС-а. 

 Подаци о обављеном контролном прегледу се уносе у ИМПАК, штампају у 

историји болести и у извештају за пацијента. 
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 Извештај садржи датум прегледа, податке о току радиотерапије, кратак опис 

стања пацијента, анализу донетих резултата и термин наредне контроле. По 

потреби индикује се израда лабораторијских анализа, консултативних прегледа 

или дијагностичких процедура (РТГ, ЦТ, МР). 

 Пацијент је дужан да начини тражене анализе (одговарајућа медицинска 

установа: Дом здравља, надлежна болница и сл.). 

 Уколико у току примене РТ, из било којих разлога (лабораторијски налази, 

клинички статус и сл.), ординирајући радиотерапет индикује прекид РТ, исти 

нотира у одговарајући формулар са датумом прекида радиотерапије, датумом 

следеће контроле, а својим потписом и факсимилом верификује формулар. Исти 

се прилаже уз зрачни картон на апарат, ради увида ВРТ-а у прекид РТ. 

 Прекид РТ се евидентира у ИМПАК-у, РТ историји болести и извештају за 

пацијента, уз наведен савет за хигијенско-дијететски режим, потребну терапију 

и евентуалну консултацију одговарајућег специјалисте. Такође, извештај за 

пацијента садржи и термин наредне контроле. 

 Уколико у току спровођења амбулантног РТ третмана наступи погоршање 

општег стања пацијента, које не дозвољава даљи наставак РТ у амбулантним 

условима, пацијент се преводи на одговарајуће одељење стационара СРТ ИОРС-

а, а ради даље РТ уз одговарајућу неспецифичну терапију. 

 Превођење са амбулантног на стационарни вид лечења верификује се потписом 

ординирајућег радиотерапеута и потписом начелника одговарајућег одељења 

стационара СРТ. Главна медицинска сестра одговарајућег одељења стационара 

СРТ спроводи пријем у одговарајућем термину сходно индикацијама наведеним 

од стране ординирајућег радиотерапеута. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести ИОРС / РТ / извештај контролног прегледа / формулар прекида РТ / 

зрачни картон / 

 


