AZ TA I BAOML BN UI LK AE N ITNE S V O J C E

MOREBITEN PREVOZ DOMOV Z
REŠEVALNIM VOZILOM
Prevoz zagotavlja reševalna služba, zato čas
čakanja na reševalno službo ni odvisen od nas.
Prevoz domov je za reševalno vozilo manjša
prioriteta, zato se lahko zgodi, da bolniki čakajo
na prevoz dalj časa.

Kaj se dogaja
za vrati ambulante,
med tem ko čakam?

Da bo vaš čas v čakalnici
koristno izrabljen, vas vabimo:
•

k prebiranju publikacij, ki smo jih izdali za vas,

•

da si ogledate program na LCD zaslonu v avli 		
bolnišnice,

•

da se za vse informacije obrnete na
administrativno osebje ambulante oziroma 		
telefonista informatorja,

•

Spoštovani obiskovalci
Splošne bolnišnice Brežice,
nahajate se v avli kirurške urgentne ambulante
ali internistične prve pomoči, kjer sami ali pa

možnost prehrane (s plačilom).

kot spremljevalci bolnika čakate na pregled pri

www.sb-brezice.si
Splošna bolnišnica Brežice
Černelčeva cesta 15
8250 Brežice
telefon: 07/46 68 100
fax: 07/46 68 110
e-pošta: tajnistvo@sb-brezice.si

zdravniku. Želimo vam pojasniti, kako in koliko
časa običajno poteka pregled v kirurški urgentni ambulanti ali v ambulanti internistične
prve pomoči.
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Aktivnost

Predviden
čas izvajanja

		
•
•
•

POSTOPEK OBRAVNAVE BOLNIKA
V URGENTNIH AMBULANTAH
Urgentna ambulanta deluje 24 ur dnevno, 7 dni
v tednu. V ambulantah obravnavamo bolnike
s poškodbami, akutnimi kirurškimi obolenji in
akutnimi internističnimi obolenji.
Postopek se prične z registracijo bolnika
(administrativni postopek v ambulanti) čemur sledi

•

merjenje vitalnih funkcij (arterijski tlak, količina kisika v krvi, pulz, telesna temperatura),
snemanje EKG-ja,
RTG slikanje,
pregled in pogovor pri zdravniku specialistu.

ki vsebuje pregled pri zdravniku, različne
laboratorijske in RTG preiskave, ki jih zdravnik
potrebuje, da določi diagnozo oz. da se odloči,
ali bo bolniku svetoval zdravljenje v bolnišnici
ali doma.

15-20 minut
20 minut

Po končanem ambulantnem pregledu zdravnik naroči še dodatne preiskave, če jih potrebuje:
• krvne preiskave (odvzem krvi se opravi v tukajšnji ambulanti) ali v laboratoriju,
ostale preiskave: CT (globinsko slikanje), ultrazvok srca, ultrazvok trebuha, RTG slikanje,
približno 60 minut
gastroskopija, kolonoskopija,
• priprava odpustnega pisma.
30 - 60 minut
Pričetek zdravljenja:
• kisik, kadar je potrebno,
• dajanje zdravil (tablete, zdravila, ki jih apliciramo v žilo, nastavitev infuzije).
Po končanem rentgenskem slikanju, odvzemu krvi in
ostalih preiskavah bolnika napotimo v čakalnico, da
počakamo na vse izvide.

ambulantna obravnava,

10 minut
10 minut

Po prejemu izvidov se na podlagi le teh sprejemni
zdravnik odloči, ali bo pacienta sprejel v bolnišnico ali
bo svetoval nadaljnjo diagnostiko ter zdravljenje pri
osebnem zdravniku.
Včasih se zgodi, da bolnik v urgentni ambulanti počaka
še nekaj časa po tem, ko se zdravnik odloči, da bo
zdravljenje nadaljeval v bolnišnici. Zaradi varnosti
bolnikov smo se odločili, da bolnik na prosto mesto na
oddelku počaka v urgentni ambulanti ali čakalnici, kjer
je zagotovljen nadzor medicinske sestre. V tem času tudi
že poteka zdravljenje.

30 - 60 minut

Kaj vse še lahko vpliva
na pretočnost ambulante?
Na pretočnost ambulante vpliva tudi število
bolnikov, ki pridejo na urgenten pregled. Veliko
število bolnikov naenkrat podaljša čas obravnave
posameznega bolnika.
Urgentna ambulanta je triažna ambulanta, kjer se
bolnika obravnava po stopnji prizadetosti in glede
na diagnozo, s katero prihaja.
Huje prizadeti bolniki imajo vedno prednost, zato
v tej ambulanti NE velja pravilo vrstnega reda
(kdor prej pride, je prej na vrsti).

