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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС-Институт за онкологију и радиологију Србије 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности за боравак пацијената у 

терапијском блоку на Одељењу нуклеарне медицине у оквиру Института за онкологију 

и радиологију Србије (ИОРС)  

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене је Одељење нуклеарне медицине ИОРС-а-Терапијски блок 

4. ОДГОВОРНОСТИ

1.Начелник Одељења нуклеарне медицине

• Контрола спровођења процедуре

2.Лекар специјалиста нуклеарне медицине:

• 24-часовно дежурство по пријему пацијента у терапијски блок

• Приправност након дежурства до отпуста пацијента из терапијског блока

• Комуникација и пружање информација пацијенту преко аудио-визуелних

уређаја

• Пружање помоћи у случају нежељеног дејства

3.Радиолошки техничар/струковни медицински радиолог:

• Дежурство од пријема до отпуста пацијента из терапијског блока

• Комуникација и пружање информација пацијенту преко аудио-визуелних

уређаја

• У случају нежељеног дејства обавестити надлежног лекара специјалисту

• Пружање помоћи у случају нежељеног дејства

4.Медицински физичар

• Мониторинг и очитавање експозиционе дозе зрачења сваког дана у току боравка

пацијента у терапијском блоку

• Предузимање потребних мера заштите и деконтаминације

5.ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

Након примљене терапијске дозе пацијент се упућује у посебно опремљен апартман 

који се налази у склопу терапијског блока, на Одељењу нуклеарне медицине. Апартман 

се састоји од засебне собе са купатилом, у којој ће пацијент боравити док се активност 
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датог I-131 не смањи на ниво који је законом процењен као безбедан за околину (400 

MBq), што је у зависности од апликоване дозе најчешће 2-5 дана. 

 

Првог дана, и сваког наредног дана у исто време физичар очитава експозициону дозу 

од пацијента. Мерење се врши увек под истим геометријским условима 

(положај пацијента, удаљеност ). На основу експозиционе дозе која је измерена првог 

дана и која одговара апликованој радиоактивности, физичар прорачунава преосталу 

активност у организму пацијента. 

Пацијента путем видео-надзора прати особље Одељења нуклеарне медицине, а 

пацијент у сваком тренутку може телефонским путем ступити у контакт са својим 

лекаром и осталим члановима терапијског тима. 

Првог дана и ноћ по апликацији терапијске дозе у просторији која је предвиђена за то, 

обавезно је присуство лекара специјалисте  нуклеарне медицине и радиолошког 

техничара/струковног медицинског радиолога. Од другог дана, па надаље, видео 

надзор и комуникацију са пацијентом обављају радиолошки техничари/струковни 

медицински радиолози Одељења за Нуклеарну медицину. У случају потребе дежурни 

радиолошки техничар/струковни медински радиолог позива надлежног лекара 

специјалисту нуклеарне медицине. 

 

Храна за пацијенте се припрема у болници. Сваког дана боравка у одређено време 

пацијент ће бити обавештен да се повуче у своју собу  како би сервирка у 

предпростору оставила послужавник са храном. Након завршеног оброка пацијент 

обавештава дежурног радиолошког техничара да је одложио послужавник  на исто 

место након како би га након тога сервирка преузела. 

 

У току боравка пацијента у Терапиујском блоку су забрањене посете, а са члановима 

породице и пријатељима може комуницирати телефоном.  

 

Потребно је да пацијент понесе: 

• своју пижаму, папуче, веш и чарапе, 

• прибор за личну хигијену, 

• лекове (уколико има редовну терапију), 

• по потреби нешто од фабрички запаковане хране (саветује се лимун или киселе 

бомбоне), 

• пешкире, топлу одећу. 

Уколико жели, пацијент може донети лаптоп, таблет, мобилни телефон, књиге, 

часописе. 

 

С обзиром да се I-131 који се није везао за ћелије штитасте жлезде задржава у телесним 

излучевинама пацијента (мокраћа,столица, пљувачка, зној), потребно је спровести 

одрећене хигијенске мере како би се поспешило елиминисање радиоактивног јода из 

организма. Пацијенту ће правила понашања у терапијском блоку и потребне 

хигијенске мере бити доступне у писаној форми у апартману Терапијског блока. 
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У случају акцидента, у случају погоршања здравственог стања пацијента и сличним 

ванредним ситуацијама, дежурни радиолошки техничар/струковни медицински 

радиолог  хитно обавештава  медицинског физичара и  надлежног лекара специјалисту  

нуклеарне медицине.   

Ако је потребан улазак у собу где је смештен пацијент, особље обавезно пресвлачи 

одећу, користи заштитну кецељу  и заштитни параван, каи и друга средства заштите. У 

случају контаминације и сличним ситуацијама, предузимају се мере мерења 

радиоактивности,  мере заштите и деконтаминације, као и све друге потребне мере у 

просторији где је смештен пациент, по предвиђеном поступку. 

 

    

Сви запослени су дужни да при сваком уласку у Терапијски блок обавезно носе 

електронски дозиметар са директним очитавањем. 

 

 

 

 

 

 

 

 




