
КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - 
СКОПЈЕ 

  Третман на скршеница на вратот на долната вилица   
Клиничка патека 

  
 

   ПАЦИЕНТ 

   Датум на раѓање 

   ЕМБГ 

   
 

   Очекувано траење на лекувањето 
_____________________ денови 

   Датум на прием  
___________________________________________ 

   Датум на отпуст  
___________________________________________ 

   
 

   Одговорен лекар  
__________________________________________ 

   Одговорна сестра  
__________________________________________ 

   
 

     ДА НЕ ПОТПИС 

АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ       

   

  

Медицинска евиденција за прием на болниот ЗА ЗА   

СЗН – учествување при преглед МС МС   

Анамнеза и клинички преглед ДР ДР   

Упат за додатни параклинички иследувања ДР ДР   

Амбулантски третман (привремена имобилизација) ДР ДР   

Привремена ИМФ ДР ДР   

Имобилизација со завој ДР ДР   

Амбулантски протокол за прием на одделение. ХП*1 ДР ДР   

        

ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР       

Медицинска евиденција за прием на болниот на 
одделение-историја. 

ЗА ЗА   

Стандардна ЗН прием на одделение. БОЛ БОЛ   

Додатни предоперативни иследувања. (*ако е 
потребно) 

ДР ДР   

Стандарден анестезиолошки протокол за прием на 
одделение. (ако е потребна општа анестезија) 

АНЕСТ АНЕСТ   

Припрема на пациент за операција по протокол.  (ако 
се спроведува хируршки третман) 

БОЛ БОЛ   

Препишана ЗН на одделение. МС МС   

        

ТРЕТМАН ВО СТАЦИОНАР       



Преглед на оклузалните, гнатодинамичките и општите 
параметри кај пациентот, препорачано следење  ДР ДР 

  

Додатни испитувања на одделение. (ако е потребно)       

Контрола на параметрите во првите денови по 
приемот. ДР ДР 

  

Третман со активни вежби и следење. ДР ДР   

Одлучување за конзервативна терапија со ИМФ ДР ДР   

Протокол за ИМФ  ДР ДР   

Одлучување за хируршка репозиција со ИМФ ДР ДР   

Стандардна ЗН прием во сала.  БОЛ БОЛ   

Стандарден протокол за припрема за анестезија (АП2) СЕС СЕС   

Стандарден протокол за припрема за операција (АП2) СЕС СЕС   

Преглед на анализи ДР ДР   

Анестезија АНЕСТ АНЕСТ   

Стандард  за бол. - учество при анестезија БОЛ БОЛ   

Оперативен зафат ДР ДР   

Стандард  за бол. - учество при операција БОЛ БОЛ   

Стандард  за бол. - надзор при будење БОЛ БОЛ   

Оцена на состојбата по анестезија АНЕСТ АНЕСТ   

Преместување на оддел БОЛ БОЛ   

  ДА НЕ   

ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА       

Стандардна ЗН течна исхрана БОЛ БОЛ   

Клинички преглед клузалните, гнатодинамичките и 
општите параметри кај пациентот, тоалета 

ДР ДР   

Медикаментозна терапија (ако е потребно)       

        

ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО       

Оцена на лекувањето ДР ДР   

Тоалета и преврски, вадење кон. ДР ДР   

Отусн листа, упатства за дома ДР ДР   

Стандард ЗН - активности при отпуст БОЛ БОЛ   

Пресметка на извршени работи ЗА ЗА   

Здравствена документација и архивирање СЕС СЕС   

 

протокол *1 

Објаснување на видот на повредата, и можните тераписки процедури  

Согласност за третман од пациентот 

Препишување на медикаментозна терапија.  

Запис за прием на одделение 



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 pротоколот

         вонредни состојби кои  се појавуваат во процесот на заздравување

         несакани ефекти од терапија

 


