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ОБАВЕШТЕЊЕ
о упућивању пацијената на ОНКОЛОШКЕ КОМИСИЈЕ Института за онкологију Војводине
(ИОВ) од стране здравствених установа примарног, секундарног и терцијарног нивоа
Поштовани,
На онколошкој комисији мултидисциплинарни тим Института доноси одлуку о дијагностичкотерапијском алгоритму лечења онколошког пацијента.
Да би пацијент био заказан на једну од Онколошких комисија на ИОВ неопходно је да има налазе
у складу са протоколима и водичима за минимум обраде за одговарајућу онколошку комисију као и
патолошко-хистолошки налаз којим се потврђује малигнитет.
Уколико у току примене терапије, након донешене одлуке на Онколошкој комисији, дође до
компликација или потребе за консултацијом, пацијент се упућује лекару специјалисти у надлежној
здравственој установи, а само у случају хитности лекару специјалисти у специјалистичку
амбуланту ИОВ.
За пацијенте јужнобачког округа за које је ИОВ и секундарна и терцијарна здравствена установа,
Онколошку комисију индикује лекар специјалиста за пацијенте који имају патохистолошки
верификовану малигну болест и имају потребу да се на Онколошкој Комисији донесе план
започињања онколошког третмана. На Онколошку Комисију је потребно донети комплетну
медицинску документацију и налазе према извештају лекара специјалисте. Изабрани лекар на
основу извештаја лекара специјалисте коришћењем програма Мој доктор заказује Онколошку
комисију.
За пацијенте ван јужнобачког округа на територији Војводине, Онколошку комисију
индикује и заказује лекар специјалиста – онколог/хирург/гинеколог/интерниста/хематолог (у
зависности од онколошке комисије) здравствене установе секундарног нивоа здравствене заштите
коришћењем програма Мој доктор.
На Индикациону комисију за дојку се заказују пацијенти који имају новодијагностиковану,
патохистолошки верификовану малигну болест дојке и имају потребу да се на Индикационој комисији за
дојку донесе план започињања преоперативног онколошког третмана. Индикациону Комисију за дојку
индикује лекар специјалиста. Изабрани лекар на основу извештаја лекара специјалисте
коришћењем програма Мој доктор заказује Индикациону комисију за дојку за јужнобачки округ.
За пацијенте ван јужнобачког округа на територији Војводине, Индикациону комисију
индикује и заказује лекар специјалиста – онколог/хирург/гинеколог/интернистa здравствене
установе секундарног нивоа здравствене заштите коришћењем програма Мој доктор.
Молимо Вас да поштујете смернице за заказивање пацијената за једну од Онколошких комсисија
на ИОВ како би сви онколошки пацијенти са територије АП Војводине имали подједнаку шансу да добију
свој план лечења и тако у оптималном року започели препоручену онколошку терапију.
Уколико се термини за Онколошку Комсију буду злоупотребљавали и заказивали пацијенти
који немају медицинску индикацију за Онколошку комисију Институт ће о томе обавестити
надлежне руководиоце здравствених установа.
Хвала на сарадњи,
Институт за онкологију Војводине

