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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС - Институт за онкологију и радиологију Србије 

СРТ - Служба радиотерапије 

РТ - радиотерапијa 

ДБРТ - Дневна болница радиoтерапије 

ТРТ – транскутана радиотерапија 

БРХТ - брахитерапија 

ОСКП - Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе 

ИМПАК - информациони РТ систем за евиденцију РТ пацијената 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ово упутство одређује активности, носиоце активности и документацију за отпуст 

пацијента Одсека БРХТ. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је ОСКП, СРТ, ДБРТ и Одсек БРХТ.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

Ординирајући радиотерапеут 

Медицинска сестра  Одсека БРХТ 

Медицинска сестра/администратор ДБРТ  

Главна медицинска сестра Одсека БРХТ 

Шеф Одсека БРХТ 

Начелник ДБРТ 

Директор СРТ 
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5. ОПИС УПУТСТВА 

 Код пацијената код којих је спроводена само БРХТ, по завршетку комплетне 

БРХТ, ординирајући радиотерапеут нотира у ИМПАК и историји болести 

ИОРС/БРХТ да је завршена БРХТ. 

 Пацијент лечен у амбулантним условима се упути у одговарајућу амбуланту 

ДБРТ, а у првом обрадном термину, ординирајући радиотерапеут напише 

ОТПУСНУ ЛИСТУ, у два примерка, / три примерка за стране држављане /. 

 Пацијенту се дају и усмене препоруке за негу као и друга додатна усмена 

обавештења (о термину контрола, потребним налазима). 

 Медицинска сестра ДБРТ одговарајуће амбуланте прослеђује на потпис отпусну 

листу начелнику ДБРТ и директору СРТ. 

 Медицинска сестра/администратор ДБРТ одговарајуће амбуланте  уручује 

отпусну листу пацијенту, уз претходну проверу о комплетности документације 

и уз присуство ординирајућег радиотерапеута. 

 Главна медицинска сестра Одсека БРХТ/медицинска сестра нотира спроведене 

услуге и потрошни медицински материјал у информациони систем /ХЕЛИАНТ/ 

и нотира пацијента у књигу отпуста БРХТ пацијената. 

 Медицинска сестра/администратор ДБРТ одговарајуће амбуланте потом 

комплетира и проследи историју болести ИОРС-а у картотеку ОСКП уз 

нотирање отпуста у књигу отпуста амбуланте ДБРТ у коју се потписује и 

администратор картотеке ОСКП.  

 Код пацијената лечених комбинованом РТ амбулантно /транскутана и БРХТ/, 

након завршетка комплетног зрачног третмана, у амбуланти ДБРТ, у термину 

ординирајућег радиотерапеута, напише се отпусна листа уз даље уобичајено 

упутство отпуста. 

 Код стационарних пацијента отпуст се обавља по упутству одсека стационара 

СРТ.   

 

6.ДОКУМЕНТИ 

Иторија болести ИОРС / РТ / БРХТ / Отпусна листа / Књига отпуста БРХТ пацијената / 

Књига отпуста амбуланте ДБРТ / 


