
 

Долазак у болницу:
Пацијент се прима у болницу у време договорено са особљем болнице. Пацијент који, из неког разлога, не може да
стигне на болничко лечење или нема задовољавајуће налазе, требало би бар 7 дана раније да најави свој недолазак.
Ако пацијент не стигне у болницу договореног дана, губи свој ред у болничком лечењу и тада може да закаже нови
термин.
На шалтеру пријемне амбуланте пацијент даје своје личне податке који се уносе у информативни систем болнице.
Потписом на образац за сагласност за медицинско лечење пацијент потврђује своју сагласност са предвиђеном
дијагностиком и начином лечења.

Пре операције пацијент ће бити прегледан од стране анестезиолога, интернисте/педијатра. Пацијент је дужан да
сарађује са лекарима, здравственим радницима и здравственим сарадницима са циљем несметаног пружања 
одговарајуће здравствене заштите.
Непосредно након пријема у болницу, анестезиолог, интерниста/педијатар, обављају преоперативни преглед, на основу
којег процењују здравствену спремност за планирану операцију. У разговору са лекарима пацијент је дужан
да да што више података о ранијим болестима, евентуалним операцијама и анестезијама, о тежим породичним 
обољењима, сталним терапијама и лековима које узима, о склоности ка продуженим крварењима, термину 
менструације, стоматолошким проблемима, као и о навикама конзумирања алкохола, цигарета и дрога.
Пацијенте са Листе чекања за уградњу вештачких зглобова анестезиолог прегледа непосредно пре пријема у болницу.

Циљ преоперативне припреме је постизање оптималног стања за извођење анестезије и оперативног захвата, 
чиме се могућност компликација смањује на најмању могућу меру.

Пацијент мора, на разумљив начин, да буде упознат са свим поступцима везаним за анестезију и операцију, као и
ризицима, могућим компликацијама и евентуалној трансфузији крви. За то даје писмени пристанак на обрасцима
предвиђеним за то. У случају одбијања појединог препорученог поступка пацијент је дужан да у Историји болести 
потпише писмену изјаву о томе.
За особе млађе од 18 година или за особе које нису у могућности да дају сопствени пристанак, потписују родитељи или
старатељи.

Режим исхране дан пре операције и на дан операције обавља се према упутима лекара и медицинске сестре у 
зависности од врсте операције и анестезије. За оперативни захват потребно је очистити пробавни тракт. На дан 
операције пацијент НИШТА НЕ СМЕ ДА ПИЈЕ И ЈЕДЕ.

Операција:
За поједине операције, где је могуће очекивати појачано губљење крви, користи се уређај за аутотрансфузију
(”cell saver”), који се примењује у току операције за изгубљену крв пацијента тако што је прерађује и поново враћа
пацијенту.
Након операције пацијент се смешта и интензивну негу, где се прате његове виталне функције и процењује спремност
за премештај у болесничку собу или за одлазак кући (дневна болница).

Ток опоравка:
По доласку у собу, после операције, нормално је да се јавља одређена бол. Посебну пажњу посвећујемо спречавању
боли. Сви пацијенти редовно добијају аналгетике (лекове за ублажавање бола).
Узимање хране непосредно након операције договара се са медицинским особљем, а по правилу, то је лагана храна,
која не оптерећује превише организам. Дијета је важан фактор за опоравак након операције. Врсту дијете и препоруке 
о исхрани одређује Ваш лекар.Течност треба пити у континуитету, у мањим количинама.

Опоравак се убрзава вежбањем и редовним спровођењем физикалне терапије које показује и надзире физиотерапеут.
Иако вежбе у почетку могу бити нелагодне, важне су у спречавању компликација након операције.

Посете за пацијенте, Кућни ред, Закони о правима пацијената су истакнути на Огласној табли за пацијенте 
на Одељењу.
Захтеве, жалбе или похвале пацијенти могу уписати у “Књигу утисака” или убацити у “Сандуче за примедбе и
похвале” који се налазе у оквиру Одељења на ком пацијент борави.

У ИОХБ “Бањица” пружамо стручну, квалитетну и ефикасну бригу сваком нашем пацијенту. Сваки појединац,
без обзира на године старости, пол, националност, економску или друштвену припадност, као и начин плаћања,
има једнака права.

ШТА ТРЕБА ЗНАТИ ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ИОХБ “БАЊИЦА”
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