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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедура одређује активности које се предузимају  у оквиру  Радиотерапије а чији је 

циљ праћење и контрола рада радиотерапијских уређаја. Контрола укључује праћење и 

мерење терапијских  параметара од значаја за  квалитет и прецизност  спровођења 

предвиђених  процедура лечења (зрачења) на радиотерапијској опреми.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Клиника за радиолошку онкологију и дијагностику 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење процедуре одговорни су медицински  физичари и виши радиолошки 

техничари. За контролу спровођења процедуре одговорни су: шефови одсека (одељење 

радиолошке физике, одељење дневне болнице), начелник одељења, директор клинике и  

директор института. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

Поред активности које спроводе у оквиру других процедура, овом  процедуром се 

дефинишу следеће додатне активности: 

1.) Дневна и периодична провера снопова зрачења (X- зрачења 4MV-15MV и електрона 

od 4MeV-18MeV).  

2.) У оквиру дневне провере  проверавају се основне функције (да ли апарат ради или 

НЕ) , ласери, визуализација зрачног поља, механичка кретања стола гентрија и 

колиматора. 

Два до три пута седмично се врши провера најважнијих параметара зрачних снопова. 

3.) Провера параметара зрачних снопова се врши специјализованом опремом 

намењеном за те сврхе. Она подразумева проверу: Енергије зрачења, заравњености 

снопа , симетрије снопа, OUTPUT-а, индиректно и неких механичких параметара. 

4.) Поред рутинске провере након великих кварова уређаја или 2-3  пута годишње  се 

додатно испитују терапијски снопови зрачења.  За те сврхе се користи додатна 

специјализована опрема : Опрема за релативну и опрема за апсолутну дозиметрију  
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ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Подаци о основним проверама  се чувају на апарату (у фасцикли са попуњеним 

формуларима за проверу). 

Подаци за чију аквизицију је потребна специјализована опрема, чувају се у наменским 

компјутерским системима т.ј. у електронској бази података. 

 

 

 

 

 


