КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
Клиничка патека Третман на пациент со РАК НА УСНА ПРАЗНИНА
ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ
Очекувано траење на лекувањето _______ денови
Датум на прием ______________________________
Датум на отпуст ______________________________
Одговорен лекар ______________________________
Одговорна сестра ____________________________
АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ
Евидентиран прием на болниот во амбуланта
Амбулантски третман
Анамнеза и клинички преглед
Стандард за прием на болниот во амбуланта
Стандард за нега – учествување при преглед
Дг и потпис на запис за прием со терапија
Анстезиолошки преглед
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР
Евидентиран прием на болниот на оддел
Стандард за болничар- преим на пациентот
Предоперативни иследувања *
Препишување на лекарства
Потпишување на изјава за согласност
Проверка на резултати за припрема во ОЕТА**
Потпишување на согласност за анестезија
Стандард за бол. - подготовка на пациентот за
интервенција

Легенда:
ДР -лекар специјалист
АНЕСТ - лекар анестезиолог
СЕС- медицинска сестра
БОЛ – болничар
ЗА - здравствен администратор
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* Кај пациенти кај кои амбулантски е спроведен планот за дијагностичко иследување, после
приемот на оддел не се повторува диагностичкото иследување

**проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно
дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА
ИНТЕРВЕНЦИЈА
Преглед на анализи
ДР
ДР
Стандард за бол. - пац. прифатен и подготвен

БОЛ

БОЛ

Анестезија
Стандард за бол. - учество при анестезија
Учество на инструментарка при анестезија
Учество на операција – прв асистент
Учество на операција – втор асистент
Оперативен зафат според протокол
Стандард за бол. - учество при операција
Стандард за МС - учество при анестезија и надзор при
будење
Оцена на состојбата по анестезија
Преместување на пациентот на оддел
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
Стандард за бол. – соодветна мека/течна исхрана/исхрана
преку назо-гастрична сонда
Клинички преглед
Контрола на оперативно поле
Контрола на дренажа
Администрација на препишана терапија
ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО
Оцена на лекувањето
Тоалета и преврска, вадење конци
Упатства за дома
Стандард за бол. - активности при отпуст
Пресметка на извршени работи
Здравствена документација и архивирање
Протокол – дијагностички процедури
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Анамнеза и физикален преглед
Биопсија
Проценка на забите вклучувајќи Панорамикс ако е потребно
КТ/МР ако е потребно
Снимање на гради ако е потребно
Предaнестетички испитувања
Преглед под анестезија ако е потребно
Мултидисциплинарни консултации ако е потребно

МС

Протокол – оперативен третман
Ексцизија на примaрен тумор
Унилатерална или билатерална, селективна или сеопфатна дисекција на врат
ако е индицирано според протокол
Реконструкција ако е индицирано

Датум и
час

НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД
КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА

Потпис

Датум и час на
превземена
активност

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа
Медицинските случување кои отстапуваат од клиничката патека се:
 сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
 вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
 несакани ефекти од терапија

