Psihiatrična bolnišnica Ormož
Ptujska cesta 33, 2270 Ormož

Telefon:
Fax tajništvo:
Fax uprava:
E-pošta:

+386 (0)2 7415 100
+386 (0)2 7415 147
+386 (0)2 7415 200
pbo.tajnistvo@siol.net

KLINIČNA POT ZA NEAKUTNO OBRAVNAVO (NAO) PACIENTA V PSIHIATRIČNI
BOLNIŠNICI
Ime in priimek: ______________________________________________ Starost:_____________
Datum sprejema:________________________ Datum odpusta: __________________________
Trajanje predvidene obravnave________________ Medicinska diagnoza pri pacientu_________
Negovalne diagnoze:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ime in priimek zdravnika __________________________________________________________
RAZLOG ZA SPREJEM
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Skrbnik procesa
Zdravnik
AKUTNA
OBRAVNAVA

Medicinska sestra
Socialna delavka

Zdravnik

NEAKUTNA
OBRAVNAVA
(NAO)
Medicinska sestra

Vrsta procesa
Ocena potrebe po NAO
Pacient izpolnjuje kriterije za NAO
Zaključena akutna obravnava z epikrizo
Ocena potrebe po NAO
Izpolnjen obrazec Sklep timskega sestanka o
vključitvi pacienta v NAO
Ocena potrebe po NAO zaradi socialne
problematike
V pacientovi zdravstveni dokumentaciji je
opisana ocena potreb po nadaljnji NAO
Načrtovanje odpusta in dogovor o datumu
odpusta
Odpustnica in Rp napisana ob odpustu pacienta
iz NAO
Začetna ocena potreb po ZN
Načrtovanje ZN
Pacient in svojci so seznanjeni s cilji in
nadaljnjimi postopki
Začetna stopnja KZZN (______) ob sprejemu
pacienta v NAO
Vključitev pacienta v NAO zaradi negovalnega
problema
Utrjevanje osnovnih življenjskih aktivnosti
Vključitev pacienta v NAO zaradi namestitve v
institucionalno varstvo

da

ne

INIC
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Skrbnik procesa

Medicinska sestra

NEAKUTNA
OBRAVNAVA
(NAO)

AKUTNO POSLABŠANJE PACIENTOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA
V NAO

Socialna delavka

Zdravnik

Medicinska sestra

Socialna delavka

Pacient premeščen: □ domov

Vrsta procesa
Pogovor svojcev o možnem odpustu pacienta v
domače okolje
O odpustu pacienta telefonsko obveščena
patronažna služba
Poročilo kontinuirane ZN ob odpustu pacienta v
institucionalno varstvo
Končna stopnja KZZN (________) ob odpustu
pacienta
Vrednotenje dela
Opredelitev socialne problematike
Načrtovanje socialne obravnave
Vključitev pristojnega CSD za rešitev socialne
problematike
Urejanje namestitve v institucionalno varstvo
Posredovanje dokumentacije pacienta pred
premestitvijo v institucionalno varstvo
Obvestilo ustreznim strokovnim službam/
svojcem o času predvidenega odpusta(podčrtaj)
Vrednotenje dela
Poslabšanje zdravstvenega stanja ugotovljena
ob rednem obisku zdravnika
Poslabšanje zdravstvenega stanja zaradi telesne
bolezni
Poslabšanje zdravstvenega stanja zaradi
posledic poškodbe
Premestitev v splošno bolnišnico
Odpustnica / mala odpustnica napisana ob
odpustu pacienta iz NAO (podčrtaj)
Poslabšanje zdravstvenega stanja je nastalo v
rednem delovnem času
Obvestilo o poslabšanju zdravstvenega stanja
posredovano dežurnemu zdravniku
neposredno/ telefonsko (podčrtaj)
Obvestilo o poslabšanju zdravstvenega stanja
posredovano dežurni medicinski sestri
Zaradi akutnega poslabšanja so bili izvedeni
osnovni diagnostični postopki
Pacient je bil premeščen v splošno bolnišnico
Pacient je bil premeščen v akutno nego zaradi
poslabšanja psihičnega stanja
Obveščanje svojcev pacienta o premestitvi v
splošno bolnišnico

□ v institucionalno varstvo

□ v splošno bolnišnico

da

ne

□ umrl

INIC

