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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРТ - Служба радиотерапије 

ДБРТ - Дневна болница радиoтерапије 

БРТХ - брахитерапија 

ИМПАК - информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

ВРТ - виши радиолошки техничар 

ТПС - компјутерски систем за планирање РТ 

ICRU - International Commission on Radiation Units and Measurements 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

верификацију и компјутерско планирање БРХТ. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је СРТ, ДБРТ, Одељење медицинске физике и Одсек БРХТ. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

Ординирајући радиотерапеут  

ВРТ на Одсеку БРХТ 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ:  

 ВРТ на одсеку БРХТ према индикацији ординирајућег радиотерапеута 

одређеној у апликационом листу историје БХРТ приступа Ро верификацији. 

 ВРТ на Одсеку БРХТ поставља рам са маркерима, и пласира маркере у  

апликоване водиче. 
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 ВРТ обезбеђује да, у току спровођења ове процедуре, апликациона сала буде 

празна. 

 ВРТ на Одсеку БРХТ поставља касету са филмом у одговарајућу позицију и 

мобилним рендгенским уређајем врши радиографско снимање за потребе 

верификације (минимално из два правца) a према ICRU 38 препорукама. 

 ВРТ на Одсеку БРХТ врши припрему верификационих филмова за потребе 

планирања БРХТ, потом ординирајући радиотерапеут врши увид у 

верификационе филмове, након чега их ВРТ прослеђује медицинском физичару 

на даљи поступак /планирање/. Код извођења Ро верификације коришћењем 

дигиталне технике запис се електронским путем прослеђује медицинском 

физичару на одговарајући  брахитерапијски ТПС.  

 ВРТ нотира изведену верификацију у ИМПАК, књигу БРХТ Ро верификација, а 

ординирајући радиотерапеут у историју болести ИОРС / БРХТ (апликациони 

лист).  

 Верификација код конформалне БРХТ – се обавља према процедури 3Д 

брахитерапије. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести  ИОРС / БРХТ / Књига БРХТ Ро верификација / 


