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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за 

спровођење мера контроле и извештавања о раду и дежурствима. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене је ИОРС. 

4. ОДГОВОРНОСТИ

Дежурни лекар је одговоран за: 

-подношење рапорта помоћнику директора за здравствену делатност, 

- вођење  Књиге  дежурног доктора. 

Помоћник директора за здравствену делатност је одговоран за: 

- распоред рада  директора клиника  на месечном нивоу  

-извештавање о раду ИОРС на јутарњем колегијуму 

Директори клиника су одговорни за: 

- оверу  Књиге дежурног доктора, 

- евиденцију података у свеску Пријем рапорта дежурног доктора, 

- извештавање о дешавањима у ИОРС-у. 

Директор ИОРСа  је одговоран за: 

- вођење Јутарњег колегијума,  

- вођење велике и ванредне визите. 

Главне медицинске сестре/техничари клиника и служби су одговоране за: 

-подношење извештаја о раду и реализацији сестринских активности, 

-присуство Колегијуму главних медицинских сестара/техничара. 

Главна медицинска сестра/техничар ИОРСа је одговорна  за: 

-подношење  реферата о догађајима из домена здравсвтвене неге, 

-вођење Колегијума главних медицинских сестара/техничара, 

-учешће у Великој визити. 
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Руководиоци клиника/самосталних служби су одговорани за: 

-израду Извештаја о раду, 

- подношење  реферата о догађајима везаним за њихове организационе целине, 

-учешће у Великој визити. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1. Пријем рапорта дежурног лекара 

5.2. Јутарњи састанак главних медицинских сестара/техничара 

5.3. Извештаји о раду 

5.4. Јутарњи колегијум са директором ИОРСа 

5.5. Колегијум главних медицинских сестара/техничара 

5.6. Велика визита 

5.7. Ванредна визита 

 

 

5.1. Пријем рапорта дежурног лекара 

Сваког јутра дежурни лекари клиника/служби (хирургије, медикалне онкологије, 

радиотерапије) и приправни педијатар подносе рапорт директорима клиника чији 

распоред одређује на месечном нивоу помоћник директора за здравствену делатност и 

извешавају директора и колегијум о догађајима током претходна 24 сата (хитни 

пријеми, преводи пацијената у друге здравствене установе, нежељени догађаји, 

егзитуси и др.). 

Дежурни лекар извештај уписује у Књигу дежурног доктора клинике/службе и доноси 

је на увид. Директор клинике  оверава Књигу дежурног доктора. Директор клинике 

евидентира добијене податке у свеску Пријем рапорта дежурних доктора. 

Рапорт се подноси сваког јутра у 07.00 сати радним данима. Викендом се именује један 

дежурни лекар ( хирург)  коме сви остали дежурни лекари подносе рапорт, а 

именовани дежурни лекар подноси рапорт директору клинике по распореду 

понедељком у 07.00. 

 

5.2.  Јутарњи састанак главних медицинских сестара/техничара 

Радним даном у 07.00 сервисна медицинска сестра/техничар подноси рапорт, чији  

распоред утврђује на недељном нивоу  главна медицинска сестра/техничар Института. 

Сервисна медицинска сестра /техничар извештај евидентира у Књигу рапорта главне 

медицинске сестре Института. Главне медицинске сестре-техничари  клиника и служби 

и здравствени техничари, на Јутарњем састанку извештавају главну медицинску 

сестру/техничара ИОРСа о раду и реализацији планираних сестринских активности за 
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протекла 24 сата. У случају проблема на истом састанку доносе се предлози за 

корективне мере. Главна медицинска сестра/техничар ИОРСа након тога присуствује 

јутарњем колегијуму који води директор ИОРСа. 

 

5.3. Извештаји о раду 

Сваког јутра руководиоци клиника/самосталних служби предају извештаје о раду за 

претходни дан помоћнику директора за здравствену делатност који исте архивира. 

Извештаји садрже податке о броју хоспитализованих пацијената, реализованих услуга, 

листи чекања и др. 

 

5.4. Јутарњи колегијум са директором ИОРС 

Радним данима у 08,00 се одржава састанак Колегијума који води директор ИОРС а 

присуствују помоћници директора, главна медицинска сестра/техничар ИОРСа и 

директори клиника/руководиоци самосталних служби. 

На колегијуму помоћник директора за здравствену делатност  извештава о: 

• дешавањима у Институту током дежуства или викенда (јутарњи рапорт) 

• броју хоспитализованих пацијената, листама чекања, болничким инфекцијама, 

броју прегледа и других услуга током претходног радног дана  

• уторком на јутарњем колегијуму помоћник директора за здравствену делатност 

подноси извештај о раду за претходну недељу 

 

Главна медицинска сестра/техничар ИОРСа реферише о догађајима из домена 

здравсвтвене неге током претходног радног дана и дежурства/викенда. 

Руководиоци клиника/самосталних служби реферишу о догађајима везаним за њихове 

организационе целине и другим питањима од интереса за ИОРС. 

У случају проблема на истом састанку се доносе предлози за корективне мере. 

 

5.5. Колегијум главних медицинских сестара/техничара 

Главне медицинске сестре/техничари  клиника, служби и здравствени техничари 

служби, присуствују једном недељно састанку Колегијума главних медицинских 

сестара/техничара којим руководи главна медицинска сестра/техничар ИОРСа, на овом 

састанку се води записник,од  којих се један примерак архивира. 

 

5.6. Велика визита 

Велику визиту води директор ИОРС-а, учествују помоћник директора, сви директори 

организационих јединица, главна медицинска сестра/техничар ИОРСа  и лекари 
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одређених специјалности по потреби. Према одлуци генералног директора се обилази 

једна организациона јединица ИОРСа а без предходног обавештавања. Приоритет се 

одређује на основу постојања евентуалних проблема.  

 

 

5.7. Ванредна визита 

Ванредна визита - посета некој од организационих јединица се организује у случају 

проблема које је потребно хитно решити. 

 

РЕФЕРЕНЦЕ: 

1. Закон о здравственој заштити (Сл. Гласник РС бр 107/2005) 

 

 

 

 

 

 

 




