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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС: Институт за онкологију и радиологију Србије. 

АМБУЛАНТА ЗА ОНКОФЕРТИЛИТЕТ ИОРС-а: Сервис за пружање подршке младим 

женама које желе да рађају после лечења малигнитета (у првом реду рака дојке) у 

раном стадијуму болести и трудницама са дијагнозом малигнитета у трудноћи, у 

оквиру Одељења за супортивну онкологију Клинике за медикалну онкологију. 

МЛАДЕ ЖЕНЕ: популација жена у репродуктивном периоду; ужа дефиниција везана 

за жене са дијагнозом рака дојке, подразумева жене до 40. (45.) године живота. 

КОНЗИЛИЈУМ ЗА ОНКОФЕРТИЛИТЕТ ИОРС-а: конзилијум лекара специјалиста 

одговарајуће области који доноси одлуке везане за очување плодности и могућност 

рађања пацијената са дијагнозом малигнитета.  

БМПО: биомедицински потпомогнута оплодња подразумева процедуре које се 

спроводе у циљу замрзавања јајних ћелија, семена и ембриона, као и процедуре 

вештачке оплодње, инсеминације и трансфера ембриона у циљу зачећа. 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за лечење и 

подршку пацијената следеће популације: 

1. Труднице са дијагнозом малигне болести које треба да започну лечење

малигнитета.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Ова процедура се примењује у свим Клиникама ИОРС-а. 

4. ОДГОВОРНОСТИ

Мултидисциплинарни тим: 

4.1. Одговорност хирурга 

Хирург је одговоран да препозна потребе ове групе пацијенткиња и упути их у 

амбуланту за онкофертилитет. Хирург учествује у раду конзилијума који одлучује о 

онколошкој терапији ових жена и у раду конзиијума за онкофертилитет.     

4.2. Одговорност медикалног онколога 

Медикални онколог је одговоран да препозна потребе ове групе пацијенткиња и упути 

их у амбуланту за онкофертилитет. Медикални онколог учествује у раду конзилијума 

који одлучује о онколошкој терапији ових жена и у раду конзиијума за 
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онкофертилитет.  Медикални онколог је одговоран за спровођење онколошке терапије, 

процену и лечење евентуалних нежељених ефеката онколошке терапије, укључујући и 

супортивну терапију у циљу превенције нежељених ефеката хемиотеарпије која се 

одринира у трудноћи, предлаже и укључује у рад и друге стручњаке (нпр. радиологе 

дијагностичаре, гинеколога, тим за супротивну онкологију ИОРСа, итд). 

 

4.3. Одговорност радијационог онколога 

Радијациони онколог је одговоран да препозна потребе ове групе пацијенткиња и 

упути их у амбуланту за онкофертилитет. Радијациони онколог учествује у раду 

конзилијума који одлучује о онколошкој терапији ових жена и у раду конзилијума за 

онкофертилитет ИОРС-а.      

 

4.3. Одговорност гинеколога 

Гинеколог је одговоран да препозна потребе ове групе пацијенткиња и упути их у 

амбуланту за онкофертилитет. Гинеколог учествује у раду конзилијума за гинеколошке 

малигнитете и конзилијума за онкофертилитет ИОРС-а и ради клиничке гинколошке и 

УЗ прегледе ових жена сходно потребама. Гинеколог је део тимске обраде 

пацијенткиња у амбуланти за онкофертилитет, пре и у току промене системске 

терапије. Гинеколог по позиву учествује у раду конзилијума који одлучује о 

онколошкој терапији ових жена.  

 

4.4. Одговорност радиолога 

Радиолог је одговоран да препозна потребе ове групе пацијенткиња и упути их у 

амбуланту за онкофертилитет. Радиолог учествује у раду конзилијума који одлучује о 

онколошкој терапији ових жена и конзилијума за онкофертилитет. Радиолог је 

одговоран за спровођење одговарајуће дијагностике малигнтета у трудноћи.      

 

4.5. Одговорност медицинске сестре координатора 

Медицинска сестра координира рад мултисициплинарног тима, заказује прегледе у 

амбуланти за онкофертилитет, према потреби заказује конзилијум за онкофертилитет, 

координира давање хемиотеарпије са тимом Дневне болнице за хемиотеарпију КМО,  

води евиденцију пацијената (редовно ажурира базу података) и чува документацију, 

доставља неопходне податке статистичару ради редовне обраде података.  

 

4.6. Одговорност психолога 

Психолог је одговоран да врши психолошку процену у зависности од пацијентових 

потреба и пружи адекватну психолошку подршку. Психолог учествује у психолошкој 

припреми пацијента да се суочи са болешћу и лечењем, могућностима рађања и другим 

питањима везаним за трудноћу, сагледава ширу породичну ситуацију и разговора са 

осталим члановима породице. Психолог по потреби учествује у раду конзилијума који 

одлучује о онколошкој терапији ових жена, прати пацијенткиње у току трудноће, бави 

се едукацијом пацијената, породице и здравстевних радника. 
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4.7. Одговорности статистичара 

Статистичар је одговоран да учествује у ажурирању базе података коју добија од 

медицинске сестре координатора, да редовно обрађује ажурирану базу података, да 

прави планове обраде података са тимом из амбуланте за онкофертилитет, упознаје 

остале чланове тима са добијеним резултатима и чествује у научним истраживањима. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

5.1. Онколошке амбуланте првог нивоа 

Онколози (хирург, радијациони и медикални онколог) упућују пацијенткињу трудницу 

код које је дијагностикован малигнитет на конзилијум одговарајуће локализације који 

треба да донесе одлуку о онколошком лечењу.  

5.2. Конзилијум одговарајуће локализације  

Доноси одлуку о онколошком лечењу и упућује пацијенткињу на конзилијум за 

онкофертилитет ИОРС-а. Процедура заказивања Конзилијума за онкофертилитет је 

идентична као и заказивање главног конзилијума локализације. 

5.3. Конзилијум за онкофертилитет 

Конзилијум за онкофертилитет окупља специјалисте одговарајућих области 

експертизе: обавезни чланови су хирург онколог, радијациони онколог, медикални 

онколог, радиолог, гинеколог и психолог, а по потреби други специјалисти по позиву 

(нпр. специјалиста репродуктивне медицине). Конзилијум за онкофертилитет окупља 

се према потреби и сазива га конзилијум одговарајуће локализације где је упућена 

трудница са дијагнозом малигне болести. Конзилијум за онкофертилитет доноси 

одлуке о додатној дијагностици у трудноћи у циљу евалуације проширености основне 

болести, онколошком лечењу трудница код којих се дијагностикује малигнитет и даје 

савет о исходу трудноће (прекид трудноће, лечење у трудноћи или одлагање лечења до 

порођаја). Одлука конзилијума се даје у писаној форми с тим што се уз одлуку издаје 

документ којим се пацијенткиња информише о потенцијалним ризицима онколошке 

терапије по исход трудноће и здравље детета. На крају пацијенткиња потписује 

документ да је разумела информацију. Конзилијум за онкофертилитет упућује 

пацијенткињу у амбуланту за онкофертилитет ИОРС-а ако је у плану примена 

системске терапије у трудноћи или на КОХ ИОРС-а у случају да се предвиђа хируршки 

захват.     

5.4. Амбуланта за онкофертилитет 

Ради у оквиру Одељења за супортивну онкологију где се пружа подршка 

пацијенткињама које су дијагностиковале малигнитет у трудоћи. Преглед се заказује 
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након што пацијенткиња добије конзилијарну одлуку Конзилијума за онкофертилитет, 

а изнимно и у случају да се упути директно са Конзилијума локализације ради 

разговора. У Амбуланти за онкофертилитет ради медикални онколог и психолог. 

Труднице са дијагнозом малигнитета се у Амбуланту за онкофертилитет упућују од 

стране Конзилијума за онкофертилитет са одлуком о онколошком лечењу у трудноћи. 

Поље рада медикалног онколога обухвата следеће: објашњење о онколошкој терапији 

(у првом реду хемиотерапији) према одлуци конзилијума, консултација о могућим 

ризицима по исход трудноће и оштећење плода. Медикални онколог прави план 

лечења, укључујући терапијски протокол (дозирање лекова и шема давања лекова), 

примену супортивне терапије у циљу превенције нежељених ефеката терапије, план 

праћења нежељених ефеката терапије и лечење токсичности терапије. По завршетку 

примене онколошке теарпије, пацијенткиња се упућује гинекологу на даље праћење с 

тим да се следећа контрола у амбуланти за онкофертилитет заказује после порођаја 

ради прикупљања података о исходу трудноће, порођаја и здрављу детета. Пре 

примене првог циклуса онколошке терапије пацијенткиња потписује документ да је 

обавештена о могућим последицама онколошке терапије по исход трудноће и здравље 

детета и да је сагласна да се терапија примени по предложеном протоколу (са тим 

документом који је потписала на Конзилијуму за онкофертилитет долази у амбуланту 

за онкофертилитет). 

Поље рада психолога обухвата психолошку процену и подршку пацијенту да се суочи 

са болешћу и лечењем, да сагледа да ли је пацијент разумео и усвоји препоруке 

онколога, да га подржи у доношењу одлука које су у његовом најбољем интересу, да 

прати психолошки статус пацијента, да препозна психопатолошка стања, да отклони 

заблуде и ирационалне страхове, да сагледава ширу породичну ситуацију, да помогне 

да се одрже функционални породични односи и да пружи подршку осталим члановима 

породице.    

Сваки пацијент који обави преглед у Амбуланти за онкофертилитет добија извештај 

онколога и извештај психолога, ако претходно изјави да жели разговор са психологом 

(Прилог 1, Прилог 2)  

Амбуланта за онкофертилитет ради једном недељно у периоду од 08:00 до 10:30 

часова, али би се радно време Амбуланте продужавало према потреби.  

Тим стручњака окупљен око Амбуланте за онкофертилитет ИОРС-а: 

 

• медикални онколог 

• психолог   

• медицинска сестра координатор 

• тим лекара Одељења за супортивну онкологију КМО ИОРС-а 

• хирург онколог  

• радијациони онколог 

• радиолог 

• гинеколог 

 

 



ИНСТИТУТ ЗА 
ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 

Назив процедуре: 

Процедура за лечење и подршку трудница код којих 

је дијагностикован малигнитет 

Ознака: 

П.МЕД.25 

Датум:  

19.05.2021. 

Верзија:  01 Страна: 6  од  8 

 

6 
 

 

Прилог 1 

                  Институт за онкологију и радиологију Србије  

                  Београд, Пастерова 14 

   

ФOРMУЛAР ИЗВEШTAJA OНКOЛOГA У AMБУЛAНTИ ЗA 

OНКOФEРTИЛИTET  

(ДИJAГНOЗA MAЛИГНE БOЛEСTИ У TРУДНOЋИ) 

1. Диjaгнoзa: Graviditas 

2. ПХ нaлaз  

3. Пaциjeнткињa дoлaзи нa рaзгoвoр: (пaдajући мeни)  

a) упућeнa сa кoнзилиjумa лoкaлизaциje 

б) упућeнa сa кoнзилиjумa зa oнкoфeртилитeт 

4. Рaзгoвoр oбaвљeн сa: (пaдajући мeни) 

a) пaциjeнткињoм 

б) члaнoм пoрoдицe 

ц) сa пaциjeнткињoм и пaртнeрoм (пoрoдичнo) 

5. Зaчeћe 

a) прирoдним путeм 

б) прoцeдурoм БМПО 

6. Сaдaшњa бoлeст (тeкст) 

7. Клинички прeглeд:  

a) oпштe стaњe: (ПС 0, 1, 2, 3, 4) (пaдajући мeни) 

б) труднoћa: xx мeсeц 

ц) нaлaз пo систeмимa (тeкст) 



ИНСТИТУТ ЗА 
ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 

Назив процедуре: 

Процедура за лечење и подршку трудница код којих 

је дијагностикован малигнитет 

Ознака: 

П.МЕД.25 

Датум:  

19.05.2021. 

Верзија:  01 Страна: 7  од  8 

 

7 
 

д) лoкaлни стaтус (тeкст) 

e) TT(кг)      TВ (цм)     БMИ (кг/м2)    TП (м2) 

8. Кoнсултaциja: (пaдajући мeни) 

e) СET 5 (рaди мишљeњa o мoгућнoсти лeчeњe злoћуднoг тумoрa у труднoћи) 

ф) СET 6 (лeчeњa злoћуднoг тумoрa у труднoћи примeнoм систeмскe тeрaпиje) 

9. Зaкључaк: (тeкст) 

Oтпуснa листa и извeштaj кoд пaциjeнктињe кoja ћe примaти систeмску тeрaпиjу 

je исти кao кoд примeнe систeмскe тeрaпиje прeкo Днeвнe бoлницe зa 

хeмиoтeрaпиjу ИOРС-a. 

 Прилoг 2 

                 Институт за онкологију и радиологију Србије 

                 Београд, Пастерова 14 

ФOРMУЛAР ИЗВEШTAJ ПСИХOЛOГA У AMБУЛAНTИ ЗA 

OНКOФEРTИЛИTET 

A) OПШTИ ДEO ИЗВEШTAJA  

1. Диjaгнoзa 

2. ПХ нaлaз  

3. Пaциjeнткињa упућeнa збoг: 

a) мoгућнoсти рaђaњa пoслe диjaгнoзe мaлигнитeтa 

б) диjaгнoзe мaлигнитeтa у труднoћи 

4. Рaзгoвoр oбaвљeн сa: (пaдajући мeни) 

a) пaциjeнткињoм 

б) члaнoм пoрoдицe 

ц) сa пaциjeнткињoм и пaртнeрoм (пoрoдичнo) 

II: Психoлoшкa прoцeнa и плaн пoдршкe 
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5.  Прeтхoдни психoлoшки/ психиjтрaиjски трeтмaни: (пaдajући мeни) 

a) Дa 

б) Нe 

Oпис: ________ 

6. Субjeктивнa прoцeнa дистрeсa ( oпштeг стaњa)  (0-10) 

7. Прoцeнa aнксиoзнoсти: (пaдajући мeни) 

a) нeмa aнксиoзнoст 

б) блaгa aнксиoзнoст 

ц) умeрeнa aнксиoзнoст 

д) тeшкa aнксиoзнoст  

 

8. Прoцeнa дeпрeсивнoсти: (пaдajући мeни) 

a) нeмa дeпрeсиjу 

б) блaгa дeпрeсивнoст 

ц) умeрeнa дeпрeсивнoст 

д) тeшкa дeпрeсивнoст 

9. Пoдршкa блиских oсoбa у вeзи oствaривaњa труднoћe: (пaдajући мeни) 

a) Дa, снaжнa 

б) Умeрeнa 

б) Нe 

Oпис:_________ 

10. Aктуeлнe тeгoбe: (oпис) 

11. Mишљeњe: (oпис) 

12. Плaн пoдршкe: (пaдajући мeни) 

a) кoнсултaциje пo пoтрeби 

б) кoнтинуирaнa психoлoшкa пoдршкa 

13. Oпис: ________ 




