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  И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ  
 

 

Упутство o неопходним ковид тестовима за пацијенте ИОРС 

 

ЗА ПРИЈЕМ НА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ у ИОРС неопходна је: 

 Потврда о негативном ПЦР тесту на САРС-ЦоВ-2  не старијем од 72 часа 

или 

 Потврда о комплетној вакцинацији против Ковид-19 што подразумева да је особа  

примила другу или трећу или четврту дозу ковид вакцине у последњих 5 месеци и да је  

од последње дозе прошло најмање 14 дана 

 или  

 Извештај лекара о прележаној Ковид-19 инфекцији (или први позитиван тест)  

при чему је од првог позитивног теста прошло најмање 7 дана (или 14 дана за 

имунокомпромитоване) а највише 3 месеца, а особа више нема симптоме ковид инфекције. 

Пацијенти из Београда могу да ураде ПЦР тест у Институту за јавно здравље Србије -Батут,                                                                   

од понедељка до петка од 8 до 9 часова ујутро (Др Суботића 5, у дворишту, бочни улаз).  

Тестирање се ради 1 до 3 дана пре заказаног пријема у ИОРС. 

ИОРС редовно доставља Батуту спискове пацијената за пријем за наредну недељу. 

Пацијент треба да понесе телеграм или отпусну листу са термином пријема.  

Резултат анализе буде готов најчешће истог дана до 22 часа или наредног дана. 

Пацијенти не подижу налаз, добијају смс и могу погледати налаз преко е-Управе. 
Батут резултате доставља путем емаила шалтеру информација ИОРС; ови резултати се 

прослеђују пунктовима за тријажу ИОРС. 

Пацијенти који нису из Београда могу да ураде ПЦР тест у ИЗЈЗ Батут или у регионалном 

институту/заводу за јавно здравље. 

Обавештење о обавези да ураде ПЦР тест као и месту и термину тестирања, пацијенти добијају 

- путем телеграма, када им се јавља термин пријема 

- у склопу конзилијарне одлуке уколико је одлука за пријем у стационар 

- у отпусној листи, уколико се заказује наредни пријем 

Уз конзилијарну одлуку пацијент добија Образац за испитивање на САРС-Цов-2 који треба да 

понесе на тестирање и у којем попуњава само основне податке (име и презиме, јмбг, адреса, место  

становања, контакт телефон).  Уколико пацијент у ИОРС не добије образац, може га добити и 

попунити на месту тестирања. 

ЗА БРОНХОСКОПИЈУ, ГАСТРОСКОПИЈУ, СПИРОМЕТРИЈУ,  БРАХИТЕРАПИЈУ, 

ПЛАНИРАЊЕ-ОТПОЧИЊАЊЕ ЗРАЧЕЊА У ДНЕВНОЈ БОЛНИЦИ РАДИОТЕРАПИЈЕ и 

ИНТРАВЕНСКУ ТЕРАПИЈУ У ДНЕВНОЈ БОЛНИЦИ ХЕМИОТЕРАПИЈЕ  

потребно је урадити АНТИГЕНСКИ ТЕСТ у дому здравља. 

ЗА КЛИНИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ, РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ И КОНЗИЛИЈУМ 

тест на ковид није потребан (према препорукама Кризног штаба од 7.6.2020.) 
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