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ПРОГРАМ И ПРИЕМ НА БОЛЕН



Едукација на пациентот

 Докторот разговара со пациентот и му 
соопштува дека треба да се изврши хирушка 

интервенција. Тој го едуцира пациентот за сите 
можни промени и компликации кои можат да 

настанат за време на операцијата и по 
операцијата. 



 Откако болниот се согласува за извршување на 
хирушкиот зафат, тој се спрема за 
предоперативен програм што следува.



Консултативна дејност

 Вообичаено се реализира при првата средба во 
анестезиолошката амбуланта, а опфаќа:

 Предоперативен специјалистички и консултативен 
анестезиолошки преглед,

 Преданестезиолошка еваулација на здравствената 
состојба

 Предоперативна припрема ако од неа има потреба,
 Оценка на состојбата и степенот на анестезиолошко-

оперативен ризик (ASA),
 Прибавување на писмена согласност за изведување 

на операцијата со анестезија.



Прием на болен во амбуланта

 Болничко лекување во здравствени хоспитални 
установи се однесува на потешки болни, болни за 
хируршка интервенција и болни кај кои треба да се 
спроведат интензивни дијагностички или тераписки 
процедури. Должината на болничкото лекување е 
различно и зависи од дијагнозата и тежината на 
болеста, како и од појавата на компликациите.

 Цел на здравствената служба, но и светски тренд е 
болничкиот престој да се сведе на минимум денови.

 Хоспитализацијата на болните се состои од два дела:
 Медицинско административен и
 Санитарен. 



 Во амбулантата, лекарот го прегледува болниот и ако 
треба да остане на болничко лекување му 
препишува запис за прием на болен кој содржи:

 - Основни податоци за болниот (генералии на 
болниот- име и презиме,возраст, адреса, занимање)

 - дијагноза,
 - терапија,
 - потребни иследувања,
 - време кога е примен
 - потпис од лекарот- да се знае кој е одговорен за 

приемот.



 Медицинската сестра ги заведува во амбулантната 
книга сите потребни податоци за болниот. Болниот 
оди во матичното одделение, каде се заведува во 
матичната книга и добива матичен број и историја на 
болеста. Болниот пополнува изјава за согласност за 
лекување во болничката установа.

 Историјата на болеста (медицински правен документ 
и судски документ) 

 Откако пациентот ќе ги заврши сите овие процедури 
прави крва анализа и некои дополнителни прегледи 
ако се потребни.





 Останатиот дел од медицинско-
административниот прием се изведува во самото 
болничко одделение од страна на медицинската 
сестра, го заведува во одделенската книга, го 
сместува во болничкиот кревет кој е претходно 
подготвен, му отвора температурна листа и се 
пополнува статистичко ливче.

 Санитарната обработка опфака подготовка и 
преглед на пациентот за престој во болничкото 
одделение. 



Сето ова целокупно знаење го стекнав во 
болницата Токуда-Софија

 Голема благодарост до Министерство за здравство кое ми ја 
овозможи оваа едукација.

 Ви благодарам на вниманието 
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