
Obrazložitev zdravstvene oskrbe pacientov, ki so napoteni na akutno  

bolnišnično obravnavo v Bolnišnico Sežana 
 

Spoštovana pacientka, spoštovani pacient! 

Namen napotitve 

Na akutni oddelek naše bolnišnice ste praviloma napoteni zaradi težav z dihanjem oziroma znanega 

ali domnevnega pljučnega obolenja. Morda ste se pričeli zdraviti pri osebnem zdravniku, pa uspeh 

zdravljenja ni bil zadosten. Vaš osebni zdravnik ali naš dežurni zdravnik je po pregledu ocenil, da 

potrebujete zdravljenje v bolnišnici.  

Vsebina zdravstvene obravnave 

Pri nas boste deležni zdravstvene oskrbe, ki vključuje zdravstveno nego, storitev ki omogočajo 

ugotavljanje vašega zdravstvenega stanja oziroma postavitev diagnoze, in posegov za zdravljenje 

oziroma predpisa in dajanja zdravil; vse v obsegu, ki bo primeren vašemu zdravstvenemu stanju. V 

kolikor ste na akutni oddelek premeščeni iz podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, bo potek 

obravnave enak kot za ostale paciente na tem oddelku. 

Običajni zdravstveni posegi 

Vaše obolenje je akutno in lahko povzroča nestabilno zdravstveno stanje. 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. Po drugi strani obstoja tudi tveganje, da nastanejo zapleti zaradi 

vaših osnovnih bolezni (npr. srčni infarkt, možganska kap, razne krvavitve ipd). V takem primeru bi 

vas premestili v  ustrezno bolnišnico,kjer tak zaplet lahko obvladujejo. 

Posledice opustitve predlagane zdravstvene oskrbe 

V kolikor obravnavo v tukajšnji bolnišnici odklanjate, vam svetujemo, da se odločite za zdravljenje v 

drugi bolnišnici, ker ugotavljanje diagnoze ambulantno ni možno ali se preveč zavleče. Tudi 

zdravljenje brez postavljene diagnoze ni mogoče, in morda bo take vrste, da v ambulantnih razmerah 

ni možno. Brez diagnoze ali zdravljenja vam ne moremo zagotavljati, da bo prišlo do samodejne 

ozdravitve ali da obolenje ne bo napredovalo. 


