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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРТ - Служба радиотерапије  

РТ - радиотерапијa 

ДБРТ - Дневна болница радитерапије 

БРТХ - брахитерапија 

ИМПАК- информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за  

документовања изведене брахитерапијске апликације. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је стационар СРТ, ДБРТ и Одсек БРХТ.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

Ординирајући радиотерапеут 

Мецинска сестра  Одсека БРХТ 

Медицински техничар за транспорт пацијената 

Медицинска сестра одсека стационара СРТ 

Шеф Одсека БХРТ 

ВРТ Одсека БРХТ 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 Ординирајући радиотерапеут нотира податке о БРХТ апликацији и даљим 

препорукама у ИМПАК, штампа податке у историју болести ИОРС-а и 

апликациони лист БРХТ историје болести (БХРТ историја садржи: зрачни 

картон, „printing“ параметара БРХТ зрачења, терапијски лист и апликациони 

лист и по потреби извештај за пацијента). За амбулантне пацијенте подаци се 

штампају и у извештај за пацијента. 

 Медицинска сестра одсека БХРТ обједињује БРХТ и ИОРС историју болести, 

уписује  податке о процесу рада у ИМПАК /део за медицинске сестре/, уз 

заказивање термина следеће апликације. Изведену брахитерапију нотира у 

књигу-регистар БРХТ пацијената.   

 Медицинска сестра одсека БХРТ предаје пацијенту извештај, даје пацијенту 

упутство за негу и хигијенско-дијететски режим и обавештава пацијента о 

термину наредне апликације или контроле. 

 За стационарне пацијенте, медицинска сестра одсека БХРТ комплетирану 

историју болести предаје медицинском техничару за транспорт пацијената, који 

транспортује пацијента до одељења стационара СРТ. 

 Пацијента и историју ИОРС-а на оделењу стационара СРТ преузима 

медицинска сестра одговарајућег одсека стационара СРТ а ради даље 

опсервације и ординирања неспецифичне медикаметозне терапије сходно 

упутству ординирајућег радиотерапеута. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

Историја болести / ИОРС / БРХТ / Књига-регистар БРХТ пацијената / 

 

 

 

 

 


