
 

Студијски програм/студијски програми: Основне струковне студије радиолошке технологије 

Врста и ниво студија: основне струковне студије – студије првог степена 

Назив предмета: Стручна пракса из радиотерапије (Рт.с.рт.3.1.) 

Наставник: Марко Ђ. Ерак 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Физика у радиологији, дозе и радиолошка заштита; Основе ЦТ дијагностике; Онкологија са основама радиотерапије 

Циљ предмета:  

Стручно оспособљавање за рад на високоволтажним уређајима и уређајима за контактну зрачну терапију. 

Исход предмета  

По завршетку наставе из предмета Стручна пракса из радиотерапије студент ће бити оспособљен да активно  и тимски учествује у 

свим процедурама израде имобилизационих  маски, позиционирању и спровођењу зрачне терапије. Да учествује у споровођењу мера 

заштите од јонизујућих зрачења, да по упуствима радијационог онколога  и медицинског физичара учествује у припреми и обради 

болесника за зрачење на ЦТ симулатору, РТГ локализатору, позиционирању пацијента на апарату и изради термопласитичних 

маски.   

Садржај предмета  

Теоријска настава 

- 

Практична настава  

1. Упознавање са карактеристикама апарата. Познавање рада радиолошких уређаја: тип уређаја, врсте енергија, укључивање и 

искључивање уређаја. 2. Обука за рад на радној конзоли уређаја у контролној соби уређаја. Познавање рада током: заказивања 

пацијената у Time Planner-у; отварања и затварања електронског картона пацијента у ВАРИС-у; попуњавања и вођења евиденције у 

терапијским картонима пацијента; завођења озрачених пацијената у програму БИРПИС; обука за рад на уређају за озрачивање 

пацијента. 3. Познавање рада током: постављања пацијента на терапијски сто у просторијама бункера; обележавања поља и тетоважа 

на кожи пацијента; употребе прописаних средстава за имобилизацију пацијента; постављања стола и угла статива у потребан положај 

за озрачивање пацијента. 4. Обука за рад на ЦТ уређају. Познавање рада током: постављања пацијента на терапијски сто у 

просторијама ЦТ; употребе потребних средстава за имобилизацију пацијента; одређивања поља од интереса (прављење скаута, ЦТ 

пресеци). 5. Тетовирања пацијента. 6. Раздуживања употребљеног материјала. 7. Затварања програма (експорт пацијента на ТПС). 8. 

Обука за рад на Симулатору. 9. Познавање рада током: рада у командној соби и са апаратуром симулатора; постављања пацијента на 

терапијски сто у просторијама симулатора; употребе потребних средстава за имобилизацију пацијента; одређивања поља од интереса; 

сликања пацијента и провере задатих поља; тетовирања пацијента; штампања плана и комплетирања историје; затварања програма 

(експорт пацијента на ТПС, када је то потребно). 10. Обука за израду средстава за имобилизацију. 11. Познавање рада током: израде 

маски за локализацију главе и врата; израде маски абдоминалне локализације; обликовања вакуум јастука. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

          

 

Предавања: 

 

Вежбе: 

 

Други облици наставе: 

300 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе   Предавања. Интерактивна настава; Power Point Presentations; Приказ случајева  из праксе; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


