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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

РТ - радиотерапија 

ДБРТ - Дневна болница радиотерапије 

ТРТ - транскутана радиотерапија 

БРХТ - брахитерапија 

ИМПАK - информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

ИД - идентификациони број пацијента евидентиран у ИМПАК-у 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење заказивања  брахитерапијске апликације. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је стационар СРТ, ДБРТ и Одсек БРХТ.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

Главна медицинска сестра Одсека БРХТ 

Главне медицинскe сестра одсека стационара СРТ 

Ординирајући радиотерапеут 

Шеф Одсека БРХТ 

Начелник ДБРТ 

 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ  
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 Ординирајући радиотерапеут, сходно плану лечења и у оквиру расположивих 

термина, одређује термин прве брахитерапијске процедуре, уз консултацију 

главне медицинске сестре Одсека БРХТ/медицинске сестре и шефа Одсека 

БРХТ, а ради формирања недељног плана БРХТ лечења, имајући у виду листе 

чекања на БРХТ.   

 За радикалну брахитерапију амбулантних пацијената из других центара 

ОБАВЕЗАН је пријем на стационар 24 сата пре апликације ради припреме / 

клинички преглед, лаб.анализе...) а по процедури пријема на стационар СРТ. 

Пацијенти из регије Београда могу припрему обавити преко ДЗ, а према 

индикацијама ординирајућег радиотерапеута. 

 Пацијенти код којих је ординирајући радиотерапеут индиковао апликацију у 

анестезији, пријем на стационар СРТ се обавља 48 сати пре апликације на 

одговарајуће одељење стационара СРТ, сходно локализацији предвиђене 

апликације и основном обољењу. По извођењу радикалне брахитерапије /или 

интерстицијалне или ендолуминалне/, пацијент се даље хоспитализује на 

минимум 24 сата ради праћења. 

 За стационарне пацијенте главна медицинска сестра одговарајућег 

одсека/одељења, у договору са ординирајућим радиотерапеутом и шефом 

Одсека БРХТ, формира списак пацијената за апликацију који доставља 

четвртком на Одсек БРХТ. 

 Главна медицинска сестра Одсека БРХТ, у договору са шефом Одсека БРХТ, 

петком формира недељни план БРХТ лечења за наредну недељу, водећи рачуна 

да дневни распоред броја пацијената буде равномеран у току недеље. 

 Шеф Одсека БРХТ потписује недељни план БРХТ лечења пацијената, а потом 

главна медицинска сестра Одсека БРХТ доставља исти на потпис начелнику 

ДБРТ. Примерак плана доставља главним медицинским сестрама 

одсека/одељења, ординирајућим радиотерапеутима одсека, Служби анестезије, 

одговарајућој обрадној амбуланти ДБРТ, Одељењу медицинске физике; три 

листе остају на Одсеку БРХТ (за ординирајуће радиотерапеуте, ВРТ и 

медицинске сестре БРХТ). 

 Опционо, ординирајући радиотерапеут може вршити заказивање БРХТ у 

ИМПАK-у (Schedule location) и штампати листу планираних БРХТ пацијената у 

свом термину, који прослеђује главној медицинској сестри БРХТ и шефу Одсека 

БРХТ ради калкулисања недељног плана БРХТ лечења пацијената. 

 У случају потребе ванредне (хитне) брахитерапије за пацијенте који нису на 

листи заказаних за ту недељу, ординирајући радиотерапеут који индикује 

ванредну апликацију је дужан да  обавести шефа Одсека БРХТ, који обавештава 
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начелника ДБРТ, а у историју болести ИОРС и у ИМПАK-у уписује разлог  

ванредне апликације /нпр. хемостатска, итд./. 

 Главна медицинска сестра БРХТ телефоном обавештава пацијенте са листе 

чекања, а према недељном плану, о почетку БРХТ, који је одобрен од 

ординирајућег радиотерапеута. 

 Пацијента који се не одазове на заказану БРХТ апликацију, главна медицинска 

сестра БРХТ још једном позива телефоном и обавештава о апликацији. У 

случају да пацијент одбија БРХТ, потребно је да у датом термину дође и лично  

у историји болести потпише да одустаје од лечења. Уколико се не појави на 

заказани термин потписивања, главна медицинска сестра БРХТ обавештава 

ординирајућег радиотерапеута, који нотира у историју болести термин 

позивања,  одустајање од лечења, а историја болести се одлаже по процедури у 

картотеку. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести / ИОРС / РТ / БРХТ / Недељни план БРХТ лечења / Листа чекања 

БРХТ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


