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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС-Институт за онкологију и радиологију Србије 

2. ПРЕДМЕТ

Ово упутство представља допуну Процедуре отпуста и трансфера пацијената 

П.АМБ.04  и одређује активности, носиоце активности и документацију за спровођење 

планираног отпуста пацијента из  Одељења  нуклеарне медицине. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

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

4. ОДГОВОРНОСТИ

За спровођење овог  упутства одговорни су запослени на Одељењу нуклеарне 

медицине : 

1.Начелник Одељења нуклеарне медицине:

• Контрола спровођења процедуре

• Потписивање и оверу отпусне листе

2.Лекар специјалиста нуклеарне медицине:

• Планирање термина отпуста

• Обавештавање осталих чланова тима

• Верификацију документације (историја болести)

• Термин контролног прегледа  за одговарајућу контролну амбуланту уз

потраживање потребних налаза и документације

• Израду Отпусне листе коју верификује својеручним потписом

3. Физичар Одељења нуклеарне медицине:

• Mерење експозиционе дозе пацијента који се отпушта из Терапијског блока

• Мерење експозиционе дозе у соби у којој је боравио пацијент

• Предузима мере деконтаминације у случају контаминације простора

• Вођење посебног протокола о апликованој дози-зрачни картон

4. Главни техничар Терапијског блока

• Контролу спровођења процедуре

• Периодичну контролу исправности раздуживања услуга у ХЕЛИАНТУ

• Компетира историју болести уз проверу документације пацијента

• Предаје историју болести ИОРС-а администратору картотеке
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5. ОПИС УПУТСТВА 

 

На основу мерења експозиционе дозе пацијента који је смештен у терапијском блоку, 

физичар прорачунава преосталу радиоактивност у организму пацијента. Тек када 

израчуната преостала активност падне испод 400 MBq ( законски минимум ) пацијент 

се може отпустити из терапијског блока. 

    

Када је физичар утврдио да је у организму пацијента преостала радиоактивност испод 

границе коју закон прописује, пацијенту се то саопштава и налаже да напусти 

просторију у којој је боравио. Радиолошки техничар/струковни медицински радиолог  

спроводи пацијента до Одсека за in - vivo дијагностику Одељења  нуклеарне медицине, 

где се врши сцинтиграфска визуализација целог тела  ( whole body ) пацијента у 

антериорном  ( AP)  и постериорном  ( PA)  положају.  Опис посттерапијског 

сцинтиграма  лекар уноси у отпусну листу пацијента.  

Текст отпусне листе пише се у одговарајућем формулару од стране ординирајућег 

специјалисте и клиничког лекара/лекара на специјализацији уз надзор ординирајућег 

специјалисте. Претходно ординирајући лекар усмено пацијенту даје инструкције о 

даљој терапији и контроли и а исти подаци се уносе и у отпусну листу.Савет о 

хигијенско-дијететском режиму пацијент добија у писаној форми уз отпусну листу. 

При отпусту се одређује термин следеђег контролног прегледа уз потраживање 

потребних налаза и документације. Отпусну листу потписује ординирајући 

специјалиста нуклеарне медицине, шеф одсека Терапијског блока и начелник Одељења 

нуклеарне медицине. Отпсуну листу пацијенту уручује главни техничар, а пацијент је 

дужан да се при преузимању отпусне листе потпише. 

 

Историју ИОРС-а комплетира  радиолошки техничар одсека (зрачни картон,  историја 

болести) уз контролу документације. Након спроведеног опуста, радиолошки техничар 

предаје историју болести ИОРС-а администратору картотеке, уз потпис 

администратора картотеке у одговарајућој књизи отпуста стационарих пацијената 
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У простору где је пацијент боравио у терапијском блоку физичар мери експозициону 

дозу и предузима мере деконтаминације, ако је потребно. По завршеној 

деконтаминацији спремачица мења постељину , чисти просторије и припрема их за 

смештај следећег пацијента. 

 

 

 

 

 

 




