Obrazložitev zdravstvene oskrbe pacientov, ki so premeščeni na
podaljšano bolnišnično zdravljenje v Bolnišnico Sežana
Spoštovana pacientka, spoštovani pacient!
Namen premestitve
V našo bolnišnico ste napoteni za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, ker se kljub dosedanjemu
zdravljenju, vaše zdravstveno stanje še ni toliko izboljšalo, da bi lahko bivali doma ali v domu starejših
občanov. Ocenjeno je, da še potrebujete zdravniški nadzor, bolnišnično nego in storitve rehabilitacije.
Pričakujemo, da ste bili o vrsti in obsegu predvidene rehabilitacije pri nas, seznanjeni že pred
premestitvijo.
Vsebina zdravstvene obravnave
Pri nas boste deležni zdravstvene nege v obsegu, ki je primeren vašemu zdravstvenemu stanju.
Izvajamo tri stopnje zdravstvene nege .Najzahtevnejša je tretja stopnja pri hudo bolnih in nebogljenih
pacientih. Izvajamo dve stopnji rehabilitacijskih obravnav, ki sta prilagojeni zdravstvenemu stanju in
zmogljivosti pacientov.
Običajni zdravstveni posegi
Veliko naših pacientov ima več bolezni, zato je njihovo zdravstveno stanje lahko vsaj občasno
nestabilno. Zaradi tega dnevno preverjamo zdravstveno stanje z osebnim pregledom pacienta na
dnevni viziti. Občasno glede na ocenjeno potrebo odvzamemo kri in druge telesne tekočine,
opravljamo rentgenska in ultrazvočna slikanja, uvajamo, dodajamo in ukinjamo oziroma spreminjamo
zdravljenje z zdravili.
Smo učna ustanova, zato pri obravnavi pacientov sodelujejo študentje različnih zdravstvenih profilov.
Našteto sodi v običajen režim oskrbe našega pacienta
Zahtevnejši zdravstveni posegi
Lahko se izkaže, da bi potrebovali bolj zahtevne ali tvegane preiskave in zdravljenje kot je zgoraj
navedeno. Seznam zahtevnejših zdravstvenih posegov, ki se izvajajo v okviru Bolnišnice Sežana je na
razpolago posebej.
Pisno soglasje za obravnavo
Prosimo vas za soglasje za obravnavo, ki je zgoraj navedena kot običajna, lahko pa se tudi odločite, da
odklonite samo določen poseg (diagnostični ali terapevtski) iz običajne obravnave.
Ločeno vas bomo prosili za posebno soglasje za vsak zahtevnejši poseg, ki bi ga po naši oceni
potrebovali.
Tveganja in možni zapleti pri vašem zdravljenju
Kljub stalnim ukrepom za preprečevanje bolnišničnih okužb, obstoja tveganje, da v času bivanja pri
nas zbolite za pljučnico, sepso, vnetjem sečil, akutnim vnetjem prebavil ali sezonsko virozo, oziroma
da pride do bolnišnične okužbe. Obstoja tudi tveganje, da nastanejo zapleti zaradi negativnega učinka
nekega zdravila. Lahko pride do zapletov zaradi katere od vaših osnovnih bolezni (npr. srčni infarkt,
možganska kap, razne krvavitve) čeprav bivanje pri nas praviloma ni neposredni vzrok za tak zaplet..
V takem primeru bi vas premestili na oddelek za akutno bolnišnično obravnavo ali v ustrezno drugo
bolnišnico, kjer tako stanje lahko obvladujejo. Tveganja za zaplete zaradi jemanja krvi, Rtg in UZ
slikanja so majhna.
Posledice opustitve predlagane zdravstvene oskrbe
V kolikor obravnavo v tukajšnji bolnišnici odklanjate in ne uspete dobiti prostora v enakovredni
ustanovi, je verjetno, da še ne boste mogli shajati v izven bolnišničnih pogojih bivanja. Še bolj
verjetno pa je, da brez postopkov rehabilitacije ne bo prišlo do izboljšanja zdravstvenega stanja,
oziroma nameravane vrnitve stopnje zdravja na raven pred sedanjim obolenjem ali pa se bo
okrevanje v izven bolnišničnih pogojih zavleklo in bo manj uspešno.

