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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРТ - Служба радиотерапије 

ИМПАК - Информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ово упутство одређује садржај документа - отпусне листе након завршене 

радиотерапије у стационарним условима, уз одређивање даљих поступака у контроли, 

терапији и лечењу пацијента. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је СРТ ИОРС-а. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Директор СРТ 

Начелници одељења 

Шефови одсека 

Ординирајући радиотерапеут 

Главна медицинска сестра одељења/одсека 

Медицинсак сестра одсека 

Администратор одељења/одсека 

 

5. ОПИС УПУТСТВА 

 Текст отпусне листе за стационарне пацијенте СРТ пише се у одговарајућем 

формулару за отпусне листе СРТ од стране ординирајућег радиотерапеута, 
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клиничког лекара/лекара на специјализацији уз надзор ординирајућег 

радиотерапеута. 

 Отпусна листа садржи: 

 Одлуку конзилијума о примени одговарајуће РТ  

 Кратак извештај предходног лечења 

 Стање при пријему 

 Прецизан податак о спроведеној РТ, наводећи комплексност радиотерапијског 

третмана и термине спроведене РТ 

 Налазе обављених консултација или допунских дијагностичких испитивања 

 Стање пацијента при отпусту 

 Упућивање пацијента одговарајућем конзилијуму или на предвиђени наставак 

специфичне онколошке терапије у одговарајућој медицинској установи 

 Термин контролног прегледа одређује ординирајући радиотерапеут у 

ХЕЛИАНТ-у за одговарајућу контролну амбуланту уз потраживање потребних 

налаза и документације или се пацијент упућује у надлежни медицински центар 

одговарајућем лекару. 

 Главна медицинска сестра одељења/одсека преузима зрачни картон од 

медицинске сестре одсека ДБРТ која преузима зрачни картон са апарата за 

зрачење по завршетку зрачног третмана. 

 Историју ИОРС-а комплетира медицинска сестра одсека (зрачни картон, РТ 

историја болести/ БРХТ историја болести) уз контролу документације и 

формира писмо патронажној служби која се шаље надлежној патронажној 

служби по отпусту пацијента.  

 Отпусну листу потписује ординирајући радиотерапеут, начелник одељења 

стационара СРТ, шеф одсека стационара СРТ и директор СРТ.  

 Отпсуну листу пацијенту уручује медицинска сестра одсека, а пацијент је дужан 

да се при преузимању отпусне листе потпише. Претходно ординирајући 

радиотерапеут усмено пацијенту даје инструкције о даљој терапији, контроли и 

хигијенско-дијететском режиму.  

 Након спроведеног опуста, медицинска сестра/администратор предаје историју 

болести ИОРС-а администратору картотеке, уз потпис администратора 

картотеке у одговарајућој књизи отпуста стационарих пацијената. 
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6. ДОКУМЕНТА 

Историја болести ИОРС / РТ / отпусна листа /  Књига отпуста стационарних 

пацијената/ Писмо патронажној служби / 

 

  

 


