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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС: Институт за онкологију и радиологију Србије 

СПЕФП: Служба за правне и економско финансијске послове 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура утврђује активности, носиоце активности, одговорности и 

документацију приликом спровођења трансфузије. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се спроводи у клиникама за: медикалну онкологију, онколошку хирургију, 

радиолошку онкологију и дијагностику и у Служби педијатријске онкологије. 

4. ОДГОВОРНОСТИ

Ординирајући лекар је одговоран за: 

• индиковање трансфузије,

• обавештавање пацијента, родитеља/старатеља детета до 18 година, о потребама и могућим

последицама примања крви и компонената крви, 

• верификацију Требовања за крв и крвне продукте,

• предузимање мера у случају компликација,

• попуњавање  и верификовање Обрасца за пријављивање озбиљне нежељене

реакције и Обрасца за пријављивање озбиљног нежељеног догађаја. 

Болничка трансфузиолошка комисија је одговорна за: 

• врши надзор над употребом и поступањем са крвљу и компонентама крви,

• предлаже мере за рационалну и адекватну примену крви и компонената крви,

• прати и евидентира озбиљне нежељене догађаје, озбиљне нежељене реакције

Медицинска  сестра одељења/одсека је одговорна за: 

• попуњавање образаца: Требовање за крв и крвне продукте, Налог за издавање крвне

компоненте и Прилог уз образац требовања крви и продуката од крви и достављање 

истих помоћном раднику, 

• примену и праћење стања пацијента током трансфузије,
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• евидентирање у Листу здравствене неге;  Књигу евиденције трансфузије 

службе/одељења/ одсека, 

• раздуживање услуге примењене трансфузије у информационом систему, Хелианту. 

  

 

Главна медицинска сестра одељења/одсека је одговорна за: 

 

 

•     контролу Требовања за крв и крвне продукте, Налога за издавање крвне 

компоненте и Прилога уз образац требовња крви и продуката од крви, 

•     контролу поступака примене трансфузије, 

•     контролу вођења Књиге евиденција трансфузије службе/одељења/одсека, 

•     контролу раздуживања услуга  примењене крви и компонената крви у Хелианту. 

 

 

Главна медицинска сестра  клинике/самосталне службе је одговорна за: 

 

• вршење стручног надзора, 

•     периодичне контроле поступака током трансфузије, 

•     извештавање Главној медицинској  сестри  Института,  

• контролу и верификацију Књиге евиденције трансфузије службе/одељења/одсека. 

 

Главна медицинска сестра  Института  је одговорна  за: 

 

•     контролу и верификацију Протокола требовања и дистрибуције крви ИОРС-а. 

 

 

Лабораторијски техничар Одсека хематолошке лабораторије је одговоран за: 

 

•  евиденцију података на основу обрасца Требовања  крви и продуката крви у 

Протокол требовања и дистрибуције крви ИОРС-а. 

 

 

Tрансфузиолог је одговоран за: 

 

• евиденцију достављених требованих продуката крви и извештаја о 

претрансфузијским тестирањима, у Протокол требовања и дистрибуције крви 

ИОРС-а, 

• свакоднено извештавање Управе за Биомедицину и Институту за трансфузију крви 

Србије, на основу табела са подацима о утрошеној крви и продуктима крви, 

• сагледавање Извештаја о испитивању пострансфузионе реакције ,од стране Завода 

за трансфузију. 

 

Помоћни радник  је одговоран за: 
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• достављање једног примерка обрасца требовања крви /продуката крви  са 

Одсека/одељења/служби у Одсек хематолошке лабораторије на увид 

трансфузиологу, 

• достављање извештаја претрансфузијских тестова, крви и крвних продуката са 

Налогом за издавање крвне компоненте из Института за трансфузију у Одсек 

хематолошке лабораторије на увид трансфузиологу,  

 

• достављање извештаја претрансфузијских тестова и дистрибуцију крви и  крвних 

продуката са Налогом за издавање крвне компоненте из Одсека хематолошке 

лабораторија у службама/ одељењима/одсецима ИОРС-а. 

 

Портир  је одговоран за: 

 

•     доношење крви и крвних продуката из Института за трансфузију и дистрибуцију 

истих у ноћној смени. 

 

4.0  ДОКУМЕНТА 

 

4.1. Упутство за трансфузију  

4.2. Информисани пристанак (архивира се у Историју болести) 

4.3. Терапијска листа (у Историји болести) 

4.4. Листа здравствене неге (у Историји болести) 

4.5. Требовање за крв и крвне продукте 

4.6. Налог за издавање крвне компоненте 

4.7. Прилог уз образац требовња крви и продуката од крви 

4.8. Образац за пријављивање озбиљне нежељене реакције 

4.9. Образац за пријављивање озбиљног нежељеног догађаја 

4.10. Листа категорија регистраторског материјала са роковима чувања (у СПЕФП) 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

5.1. Индиковање трансфузије 

5.2. Требовање крви и крвних продуката 

5.3. Спровођење трансфузије и евиденција 

5.4. Контроле поступака трансфузије и извештавање 

 

5.1. Индиковање трансфузије 

• Ординирајући лекар поставља индикације за трансфузију, уписује у Терапијску 

листу, обзиром да је пацијент, родитељ/старатељ детета до 18 година, на пријему у 
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Информисаном пристанку потписао сагласност за примену крви и крвних 

компоненти.  

 

5.2. Требовање крви и крвних продуката 

• Медицинска сестра одељења/одсека на основу Терапијске листе и налога лекара 

попуњава и верификује обрасце: Требовање за крв и крвне продукте, Налог за 

издавање крвне компоненте и Прилог уз образац требовња крви и продуката од 

крви према Упутству за трансфузију. Ординирајући лекар верификује Требовање за 

крв и крвне продукте. Сва четири обрасца уз узорак крви пацијента медицинска 

сестра одсека/одељења предаје помоћном раднику. 

 

• Помоћни радник доставља један примерак обрасца требовања крви /продуката крви  

са Одсека/одељења/служби у Одсек хематолошке лабораторије  на увид 

трансфузиологу. Помоћни радник  доставља извештаје претрансфузијских тестова  

и крв и крвне продукте са Налогом за издавање крвне компоненте из Института за 

трансфузију крви у Одсек хематолошке лабораторије а затим их дистрибуира 

службама/одељењима/одсецима ИОРС-а према Упутству за трансфузију. 

 

Требовану крв и крвне продукте у ноћној смени доноси и дистрибуира портир  према 

Упутству за трансфузију.   

5.3. Спровођење трансфузије и евиденција 

Медицинска сестра одељења/одсека примењује трансфузију према Упутству за 

трансфузију и прати стање пацијента током трансфузије. У случају појаве 

компликација обавештава ординирајућег лекара. Ординирајући лекар предузима 

одговарајуће мере, уписује у Терапијску листу и попуњава Образац за пријављивање 

озбиљног нежељеног догађаја. Медицинска сестра на основу Терапијске листе 

спроводи одговарајуће интервенције.  

Примењену трансфузију као и интервенције у случају компликација медицинска сестра 

уписује у Листу здравствене неге и у Књигу евиденције трансфузије 

службе/одељења/одсека према Упутству за трансфузију. Такође, примењену 

трансфузију раздужује у инфор.систему-Хелианту.  

5.4. Контроле поступака трансфузије и извештавање  

Главна медицинска сестра одсека контролише обрасце: Требовање за крв и крвне 

продукте, Налог за издавање крвне компоненте и Прилог уз образац требовња крви и 

продуката од крви према Упутству за трансфузију и води Књигу евиденције 

трансфузије службе/одељења/одсека.  
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Главна медицинска сестра одељења врши контролу примене трансфузије према 

Упутству за трансфузију и контроле вођења Књиге евиденције трансфузије 

службе/одељења/одсека.  

Главна медицинска сестра Клинике/самосталне службе врши периодичне контроле 

поступака током трансфузије према Упутству за трансфузију .Такође, свакодневно на 

јутарњем састанку извештава главну мед.сестру ИОРС-а о исходу примењене 

трансфузије. 

У случају појаве озбиљне нежељене реакције или озбиљног нежељеног догађаја 

ординирајући лекар попуњава “Образац за пријављивање озбиљне нежељене реакције” 

или “Образац за пријављивање озбиљног нежељеног догађаја” (Сл.гласник 

РС,бр.89/2012 од 14.09.2012.) и доставља трансфузиолошкој комисији која је у обавези 

да истог дана обавести Министарство здравља РС и Институт за трансфузију крви 

Србије.  

 

6.0  ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЗАПИСИ КОЈИ СЕ ЧУВАЈУ 

6.1. Информисани пристанак (архивира се у историју болести) 

6.2. Књига евиденције трансфузије службе/одељења/одсека (чува главна медицинска 

сестра службе/одељења/одсека) 

6.3. Протокол требовања и дистрибуције крви за ИОРС (чува се у Одсеку за 

хематолошку лабораторију) 

6.4. Налог за издавање крвне компоненте (архивира се у Историју болести) 

6.5. Извештај о испитивању пострансфузијске реакције од стране Завода за трансфузију 

(један примерак се архивира  у Историју болести  а други  у регистратору Извештаја о 

пострансфузијским реакцијама у ИОРС-у ,који се налази код трансфузиолога,члана 

трансфузиолошке комисије) 

6.6. Књига евиденције озбиљних нежељених догађаја / реакција 

службе/одељења/одсека 

Сви горе наведени записи чувају се у складу са Листом категорија регистраторског 

материјала са роковима  чувања.  

 

 




