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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС – Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОСКП – Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе 

OПМИ– Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику 

СНМП – Служба за немедицинске послове. 

 МСТ     -  Медицинска сестра-техничар. 

 ВРТ      -  Виши радиолошки техничар. 

 МФ       -  Медицински физикохемичар. 

 ОНМ     - Одељење нуклеарне медицине. 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура утврђује активности, носиоце активности, одговорности и 

документацију приликом поступка са умрлим. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Примењује се у Клиници за онколошку хирургију, Клиници за медикалну онкологију, 

Клиници за радиолошку онкологију и дијагностику, Служби педијатријске онкологије,  

Одељењу  за специјалистичке и консултативне прегледе и Одељењу нуклеарне 

медицине. 
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4. ОДГОВОРНОСТИ 

Ординирајући лекар је одговоран за: 

• констатацију смрти 

• уношење података у историју болести 

• израду и верификацију: показнице и спроводнице леша, отпусне лисне, потврде 

о смрти, спроводнице за пренос посмртних остатака, захтева за клиничку 

обдукцију (ако треба), одјаве малигног обољења, обавештења о времену и 

узроку смрти. 

• У ситуацији када преминули пацијент има инплантиран пејсмекер, лекар 

обавештава дежурног хирурга, који експлантира стални пејсмекер по 

стандарду,а експлантирани пејсмекер се одлаже у инфективни отпад за оштре 

предмете (од 25.08.2016.године). 

• Електронско обавештење надлежног матичара ГО Савски венац и скенирано 

слање следећих докумената: потврде о смрти, отпусне листе са епикризом и 

захтева за клиничку обдукцију у случају потребе. 

• Примопредаја тела умрлог 

Дежурни хирург је одговоран за:  

• експлантацију пејсмекера код умрлог пацијента са сталним пејсмекером, 

• одлагање истог у инфективни отпад за оштре предмете и  

• збињавање ране од експлантације пејсмекера. 

Руководилац  Клинике одговоран је за: 

• верификацију Отпусне листе. 

Медицинска сестра Одељења/Одсека одговорна је за: 

• обраду умрлог, 

• уношење података у Књигу евиденције егзитуса 

Клинике/Службе/Одељења/Одсека. 

• У ОНМ-Све процедуре у вези егзитуса обавља ВРТ. 
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Главна медицинска сестра Службе/Одељења/Одсека одговорна је за: 

• обавештење родбине умрлог телеграмом 

• обавештење матичне Службе ЈКП “Погребне услуге” РЈ “Капела” телефоном у 

случају када то члан породице одобри 

• контролу преузимања умрлог из просторије за привремени смештај умрлог 

ИОРС-а 

• верификацију Књиге евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека  

• организацију примопредаје личних ствари умрлог, организацију 

идентификације и примопредају тела умрлог. 

Главна медицинска сестра Клинике одговорна је за: 

• периодичне контроле поступка са умрлим 

• периодичне контроле Књиге евиденције егзитуса 

Клинике/Службе/Одељења/Одсека 

• извештавање главној сестри  ИОРС-а о смрти пацијента. 

• контролу Књиге евиденције егзитуса на ИОРС-у 

Главна МСТ ИОРС-а одговорна  је за: 

• верификацију Књиге евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека. 

 

Медицински физикохемичар одговоран је за : 

• Мерење радиоактивности након констатације смрти у  ОНМ. 

 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 
 

5.1  Констатовање смрти 

5.2  Збрињавање умрлог и евидентирање смрти 

5.3  Обавештавање и предаја личних ствари  
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5.4  Прослеђивање документације умрлог 

5.5  Примопредаја тела умрлог 

5.6  Контрола поступка са умрлим 

 

5.1 Констатовање смрти 

Медицинска сестра Одељења/Одсека обавештава ординирајућег или дежурног лекара о 

смрти пацијента, уради ЕКГ. Лекар констатује смрт, уписује у историју болести и 

израђује отпусну листу. Након тога лекар попуњава и верификује обрасце у складу са 

Упутством за поступак са умрлим У.МЕД.03. 

Уколико дође до смртног исхода пацијента који се налази на терапији радиоактивним 

јодом према  Закону о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности као и 

по  Правилнику о примени извора јонизујућег зрачења у медицини, може се сахранити 

или кремирати уколико му је гранична вредност радиоактивности 400MBq, док се 

услови за укоп не испуне,умрли ће бити изолован у складу са законом и прописаним 

мерама заштите 

У ситуацији када преминули пацијент има инплантиран пејсмекер, лекар обавештава 

дежурног хирурга, који експлантира стални пејсмекер по стандарду, а експлантирани 

пејсмекер се одложи у инфективни отпад за оштре предмете (од 25.08.2016. године). 

Ако смрт пацијента наступи у амбулантним условима, прво се уради изолација умрлог, 

а поступак је исти као и за умлог пацијента у хоспитализованим условима. 

У ситуацији када је пацијент извршио суицид, прво се обавести полицијска управа на 

територији ГО Савски венац и поступа по упутствима  од судског извршитеља. 

5.2 Збрињавање умрлог и  евидентирање смрти 

Медицинска сестра Одељења/Одсека врши збрињавање умрлог према Упутству за 

поступак са умрлим У.МЕД.03  и уноси податке у Књигу евиденције егзитуса 

Клинике /Службе/Одељења/Одсека.  

Главна медицинска сестра Службе/Одељења/Одсека организује пренос умрлог са 

Одељења у просторију за привремени смештај умрлог ИОРС-а. У сменском раду ове 

послове обавља медицинска сестра Одељења/Одсека. 

 

5.2.1 Инфективни пацијент  

Поступати по свим прописима које налаже Закон о заштити становништва од заразних 

болести.  

5.3  Обавештење и предаја личних ствари 



ИНСТИТУТ ЗА 
ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 

Назив процедуре: Процедура поступка са умрлим Ознака: П.МЕД.24 

Датум: 10.06.2020. Верзија:  02 Страна: 6  од  7 

 

Главна медицинска сестра Службе/Одељења/Одсека обавештава родбину умрлог 

телеграмом. Број и време послатог телеграма се уписује на корици историје болести. У 

сменском раду ово обавља медицинска сестра Одељења/Одсека. Главна медицинска 

сестра Службе/Одељења/Одсека телефоном обавештава  ЈКП “Погребне услуге” РЈ 

“Капела” (по одобрењу члана породице) ради преузимања тела умрлог из просторије за 

привремени смештај умрлог на ИОРС-у и контролише да ли је поступак исправно 

спроведен и верификован у Књизи евиденције егзитуса ИОРС-а, предузима корективне 

мере у случају потребе према Упутству за поступак са умрлим У.МЕД.03. 

Такође, организује предају личних ствари умрлог и идентификацију тела умрлог од 

стране чланова породице и прослеђивање пратеће документације према Упутству за 

поступак са умрлим У.МЕД.03. 

Предају личних ствари умрлог и идентификацију тела умрлог од чланова породице, у 

сменском раду врши медицинска сестра Одељења/Одсека, као и верификацију истих 

података према Упутству  за поступак са умрлим У.МЕД.03. 

5.4 Прослеђивање документације умрлог 

Сва документа наведена у Упутству  за поступак са умрлим У.МЕД.03 се заводе у 

кадровској служби ИОРС-а верификована, оверена, заведена, шаљу се eлектронским 

путем надлежном матичару матичне службе ГО Савски венац (потврда о смрти, 

отпусна листа са епикризом и захтев за клиничку обдукцију-ако треба) као и путем 

поште (курирска служба ИОРС) када се уз горе наведено шаље и обавештење о 

времену и узроку смрти. Остатак документације умрлог стоји у историји болести а 

одјава малигног обољења и матични лист се доставља Служби за ОПМИ Института.  

5.5 Примопредаја тела умрлог 

Главна медицинска сестра Одсека/Одељења/Службе/Клинике телефоном обавештава 

централу ИОРС-а који даље прослеђују позив ЈКП „Погребне услуге“ ради преузимања 

тела умрлог из просторије за привремени смештај умрлог ИОРС-а.  Радници градске 

капеле јављају се портиру ИОРС-а ради преузимања тела умрлог, портир обавештава 

Одељење, након чега лекар и медицинска сестра са портиром силазе у просторију за 

привремени смештај умрлих на ИОРС-у где се обавља примопредаја тела умрлог што 

потписима верификују у Књизи евиденције егзитуса ИОРС-а. У сменском раду, 

обавезе главне сестре Одсека/Одељења/Службе/Клинике обавља медицинска сестра-

техничар тј. тимска сестра у смени. 

 

5.6 Контрола поступка са умрлим 

Главна медицинска сестра Клинике/Службе/Одељења на јутарњем састанку извештава 

главну сестру Института о смрти пацијента и врши периодичне контроле поступка са 

умрлим, као и адекватно вођење и верификовање Књиге евиденције егзитуса 
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Клинике/Службе/Одељења/Одсека (на матичним Одељењима), као и Књига евиденције 

егзитуса ИОРС-а (просторија за привремени смештај умрлог ИОРС-а). 

Главна медицинска сестра-техничар Клинике врши периодичне контроле умрлих 

према Упутству  за поступак са умрлим У.МЕД.03.  

 

6.  ДОКУМЕНТА 

6.1  Историја болести (након отпуста у картотеци ОСКП);  

6.2  Показница леша  

6.3  Спроводница леша  

6.4  Отпусна листа (у историји болести); 

6.5  Потврда о смрти (у историји болести); 

6.6  Спроводница за пренос посмртних остатака (само за пацијенте ван територије РС 

Србије); 

6.7  Захтев за клиничку обдукцију (у историји болести); 

6.8 Извештај о обдукцији (у историји болести); 

6.9  Обавештење о времену и узроку смрти (у историји болести); 

6.10  Одјава малигног обољења (у Служби за ОПМИ); 

6.11 Електронски одговор надлежног матичара ГО Савски венац о пријему 

документације електронским путем (чува се копија у историји болести). 

Евиденције и записи који се чувају 

1. Књига евиденције егзитуса ИОРС-а (у просторији за привремени смештај умрлог, 

контролу исте врше главне сестре-техничари Клиника и повремено главна сестра 

ИОРС-а. 

2. Књига евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека (чува главна 

медицинска сестра Службе/Одељења/Одсека). 

Сви наведени записи чувају се у складу са Листом категорија регистарског 

материјала са роковима чувања. 




