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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРТ - Служба радиотерапије 

ДБРТ - Дневна болница радиотерапије 

РТ - Радиотерапија 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује начин спровођења неспецифичне терапије у току спровођења 

специфичног онколошког лечења (радиотерапије, радио-хемиотерапије) у 

стационарним и амбулантним условима.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је сва одељења СРТ ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Начелник одељења 

Шеф одсека 

Ординирајући радиотерапеут 

Клинички лекар/лекар на специјализацији 

Главна медицинска сестра одељења/одсека 

Медицинска сестра одсека 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 Неспецифичну терапију у току спровођења стационарне РТ индикује/уписује у 

терапијску листу ординирајући радиотерапеут и клинички лекар/лекар на 

специјализацији у току дневне визите РТ одсека или,  по потреби, у току дана, 

зависно од тегоба и клиничког стања пацијента. О промени и увођењу нове 

терапије, у току радног времена мора да буде информисан ординирајући 

радиотерапет, ако је терапија индикована без његовог присуства од стране 

клиничког лекара/лекара на специјализацији. 

 Дежурни лекар уписује неспецифичну терапију ординирану током дежурства у 

адекватни простор терапијске листе и у историју болести. О спроведеној 

терапији током дежурства главна медицинска сестра одсека информише лекаре 

одсека пре дневне визите РТ одсека. 

 Главна медицинска сестра одсека, по налогу ординирајућег радиотерапеута 

и/или клиничког лекара/лекара на специјализацији, организује спровођење 

неспецифичне терапије, израђује план здравствене неге према протоколу 

здравствене неге у онкологији, уноси податке у листу здравствене неге. План 

здравствене неге реализују медицинске сестре одсека. 

 Главна медицинска сестра одсека контролише реализацију плана здравствене 

неге кроз примопредају смене и оверава радну свеску примопредаје смена. 

 У току примопредаје смена, медицинска сестра преноси податке о промени 

терапије која је евидентирана у писменој форми у радној свесци примопредаје 

смена. 

 Главна медицинска сестра одељења врши периодичне контроле спровођења 

здравствене неге и податке уноси у свеску периодичних контрола здравствене 

неге на одељењу. 

 Неспецифична симптоматска терапија код амбулатних пацијената се примењује 

преко надлежне медицинске установе, Дома здравља, а према препоруци 

ординирајућег радиотерапеута која је евидентирана у извештају за пацијента 

(код првог или контролних прегледа у току радиотерапије). 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести ИОРС / РТ / терапијска листа/ извештај за пацијента/ радна свеска 

примопредаје смена/ свеска периодичних контрола здравствене неге/ листа здравствене 

неге / 


