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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 

Ро СИМ - Ро симулатор 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује начин спровођења хитне палијативне радиотерапије у 

амбулантним условима.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ДБРТ ИОРС-а.  

 

4. ОДГОВОРНОСТ 

Ординирајући радиотерапеут 

Лекар на специјализацији/клинички лекар 

Шеф Одсека ТРТ 

Начелник ДБРТ 

Директор СРТ 

Координатор процеса рада ДБРТ 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 Након доношења конзилијарне одлуке у којој се индикује амбулантно 

спровођење хитне палијативне РТ, у једној до три фракције, пацијент се (са 

медицинском документацијом и прописно овереним упутом) јавља на шалтер 

ДБРТ. 

 Ако пацијент нема упут, или упут није прописно оверен, јавља се заштитнику 

пацијентових права, уз даљи поступак за усклађивање законске регулативе. 

 Координатор процеса рада ДБРТ заказује обраду за хитну палијативну РТ у 

првом слободном термину потписника конзилијарне одлуке, или 

радиотерапеута кога одреди шеф Одсека ТРТ/начелник ДБРТ. 

 Изузетно, уколико постоји потреба за палијативном РТ у истом дану, одређује 

се радиотерапеут од стране и уз сагласност шефа Одсека ТРТ/начелника ДБРТ 

да у првом слободном термину за обраду, приступи планирању уз даље 

уобичајене поступке  ове процедуре. 

 Медицинска сестра/администратор из одговарајуће амбуланте, сходно 

одређеном термину, са надлежним клиничким лекаром или лекаром на 

специјализацији, организује отварање историје болести пацијента. 

 Радиотерапеут, или лекар на специјализацији уз супервизију ординирајућег 

радиотерапеута, врши обраду за хитну палијативну РТ у првом слободном 

термину на Ро СИМ уз уношење података у зрачни картон и евидентирање 

обраде у ИМПАК-у. 

 По завршеној обради, медицинска сестра/администратор из одговарајуће 

амбуланте односи историју болести надлежном медицинском физичару ради 

планирања и уколико се ради о једној фракцији зрачења, исто се спроводи тога 

дана на апарату за зрачење - а без овере („approve“) за спровођење РТ од стране 

шефа Одсека ТРТ/начелника ДБРТ. 

 Уколико се ради о хитној палијативној РТ до три фракције, историја болести се 

након израде плана зрачења од стране медицинског физичара упућује на шалтер 

ДБРТ, где се са потписом шефа Одсека ТРТ или начелника ДБРТ, упућује на 

одговарајући апарат за одређени термин. 

 По завршеном палијативном зрачењу, издаје се отпусна листа од стране 

ординирајућег радиотерапеута, или лекара на специјализацији, или клиничког 

лекара, уз супервизију ординирајућег радиотерапеута. 
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6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести / ИОРС / РТ / зрачни картон/ отпусна листа /  

 

 


