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СПЛОШНА БОЛНИЦА –НОВО МЕСТО-СЛОВЕНИЈА
Давчевска Благица
мед.сестра-анестетичар
ЈЗУ Општа болница -Велес

Во одделението за анестезија и интензивно лекување во Сплошна
Болница –Ново Место,Словенија,работи стручен кадар од областа
на анестезија,како доктори анестезиолози,мед.сестри и
анестетичари.
Интензивната нега има 4 соби,од кои една соба е изолација со еден
кревет и 3 соби со 4 кревети.
Сите пациенти во интензивна се приклучени на респиратори,се
мери инвазивен артериски притисок.Посебно се внимава на
хигиена ,дезинфекција и сетрилизација.
ОПЕРАЦИОНИ САЛИ
Во операционите сали работат анестезиолози и мед.сестрианестетичари.
Болницата работи со 6 операциони сали 1 на гинекологија и 1 на
ОРЛ.
Пред самите сали постои филтер каде персоналот се облекува во
зелени униформи,кломпи кои се исклучиво за во операциониот
блок.Во истиот простор наспроти операционите сали постои и соба
за будење во која има 5 кревети.Во операционите сали се работи

по план и програм кој е претходно направен.Секоја сала има дел
т.с.пред сала во кој што самиот пациент пред да влезе на операција
разговара со докторот анестезиолог кој што му објаснува на
пациентот каква анестезија ќе прими, се става iv.kanila се буцка
артерија или iv.kanila ако има потреба.Пациентот влегува во сала
припремен ,се поставува на операциониот стол и се воведува во
анестезија во потполно мирна и релаксирачка атмосвера.За сите
помали интервенции се користат LGM[ајџел маски]кои се многу
практични за употреба и помалку трауматични за самиот
пациент.Се користат помалку анестетици, а повеќе се работи со
ГАС.Во операционата сала пред будење пациентите добиваат и
локален анестетик кој што многу им помага во првите
постоперативни саати.Исто многу се води сметка за болката кај
пациентите во првите 24 часа,т.с.постои листа за третман на болка
во кои се заведува секој примен лек во колку часот е даден, во која
количина и како пациентот реагирал.Скалата на степен на болка е
од 1-10, па според тоа што ќе кажат пациентите така и се дозира
давањето на лекови.
Од поминатото време во Сплошна Болница Ново Место носам
убави спомени, големо искуствокое го стекнав таму,сето тоа го
пренесов на моите колешки и предпоставени и колку што можам се
трудам сето тоа да го применам во работата.

