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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ  

Ова процедура је писани документ који произилази из документа „Процедура за увид у 

медицинску документацију“ ИОРС-а којом је дефинисано право пацијента на 

обавештавање у току болести и увид у своју медицинску документацију. Процедура за 

увид у медицинску документацију ОКЛ-а дефинише увид пацијента у своје резултате, 

који издаје ОКЛ, а који се добијају анализом параметара из биолошког материјала 

пацијента.                                                                                                       

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОКЛ = Одељења клиничке лабораторије 

ОХЛ = Одсек хематолошке лабораторије 

ОБЛ = Одсек биохемијске лабораторије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Предмет Процедуре су активности и поступци који се спроводе у току увида пацијента 

у своју  медицинску документацију од стране запослених у ОКЛ-у као и пратећа 

документација.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је Одељење клиничке лабораторије  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Сви запослени у Служби су дужни да се понашају у складу са Процедуром. 

Директор Службе  је одговоран за  спровођење Процедуре.  

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Пацијенти које се лече амбулантно и којима се узорковање крви врши у Амбуланти за 

вађење крви ОКЛ-а доносе Упуте за анализу који су попуњени од стране 

ординирајућег лекара. На упуту су јасно дефинисани параметри чију вредност треба 

одредити у ОКЛ-у, те је пацијент на тај начин упознат са анализама које му се раде. 
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Пацијенту се, на његов захтев, дају информације о могућим последицама предузимања 

или непредузимања предложене мере (вађење крви или узорковање другог биолошког 

материјала). Информације даје лабораторијски техничар или високи образовани кадар 

лабораторије и везане су за врсту и вероватноћу могућих ризика приликом узорковања 

(вађења крви) као и о могућој болној или другој тренутној или трајној последици. 

Након одређивања параметара ОКЛ издаје резултате пацијенту лично или особи која је 

родитељ, старатељ или законски заступник.  

Пацијент се може, по захтеву, обавестити о резултатима анализа код свог 

ординирајућег лекара, који му интерпретира резултате анализа, водећи рачуна о 

старости пацијента, образовању и емоционалном стању. 

Резултати анализа параметара из крви или другог биолошког материјала, пацијентима 

који се лече у хоспиталним условима, достављају се одељењима, те нема директне 

комуникације пацијент-ОКЛ. 

Увид у Протоколе ОКЛ-а који су део медицинске документације могу имати лица која 

су поднела захтев за увид у медицинску документацију, по добијању одобрења,  а 

према Процедури за увид у медицинску документацију ИОРС-а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


