ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА „НАРОДНИ ФРОНТ“
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРЕГЛЕДА И ПРИЈЕМУ ПАЦИЈЕНТКИЊА

Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт” је терцијерна здравствена
установа која обезбеђује специјалистичко-консултативне прегледе и дијагностичкотерапијске услуге пацијентима са сложеним и хитним стањима из области
гинекологије и акушерства.

Захвални смо колегама и пацијентима уколико поштују заказане термине у ИЗИС
систему, јер је то посебно важно за организацију и неометани рад Клинике. Рад
Клинике је пре свега усмерен на пружање квалитетних здравствених услуга са циљем
да се побољша и унапреди здравље пацијената.

ПРИ ДОЛАСКУ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕД РАДИ
ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА У ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКУ КЛИНИКУ
„НАРОДНИ ФРОНТ, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПАЦИЈЕНТ СА СОБОМ ПОНЕСЕ
СЛЕДЕЋУ МЕДИЦИНСКУ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. Важећа документа: упут лекара из примарне здравствене заштите, здравствену
картицу и личну карту
2. Потпун извештај изабраног гинеколога примарне здравствене заштите са јасно
назначеним разлогом упућивања (упутна дијагноза/е, исправно кодирана по
МКБ 10).
3. За специјалистичко-консултативни колпоскопски и цитолошки преглед,
потребан је претходни детаљан колпоскопски налаз и извештај цитолошког
прегледа, као и сва друга медицинска документација која је повезана са
обољењем за које се тражи консултација.
4. За специјалистичко-консултативни ултразвучни преглед, потребан је претходни
ултразвучни налаз, као и сва друга медицинска документација која је повезана
са обољењем за које се тражи консултација.
5. Релевантне лабораторијске анализе (биохемијске, микробиолошке и друге) које
се користе у испитивању поремећаја гинеколошких органа, а хормонски статус,
туморске маркере према потреби, зависно од обољења.
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ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА

1. Заказивање прегледа вршиће се само од стране изабраног лекара на примарном
нивоу здравствене заштите у складу са одлуком Министарства здравља
2. Приликом издавања упута обавезно уписати број телефона пацијенткиње
3. Приоритетне упуте са важењем од 24 сата, издавати само у случајевима хитних
гинеколошких и акушерских стања
4. Молимо колеге из примарне примарне здравствене заштите да заказују
прегледе у одговарајућим амбулантама према упутној дијагнози. Уколико
упутна дијагноза не одговара профилу амбуланте у коју је пацијенткиња
упућена (на пример стерилитет у онколошку амбуланту, претећи побачај на
колпоскопију или атипичну цитологију у општу гинеколошку амбуланту, што
срећемо у пракси) није извесно да ће пацијенткиња моћи да буде прегледана
истог дана због већ попуњених термина.
5. Принатолошки пацијенти се упућују и заказују на специјалистички преглед
уколико постоји потреба за дијагностиком претходно утврђеног ризика у
трудноћи (упут са упутном дијагнозом/а и целокупном пратећом медицинском
документацијом). Труднице са подручја Града Београда, које територијално
гравитирају породилишту клинике, могу доћи са упутом на специјалистички
преглед и дијагностику ради праћења исхода трудноће и порођаја од 36
гестационе недеље.
6. Заказивање електронским путем није могуће за пацијенткиње које нису
осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање и стране
држављанке, односно за пацијенткиње које плаћају здравствене прегледе. У
овим случајевима прегледи ће се заказивати у одговарајућој амбуланти
Клинике.
7. Заказивање контролних прегледа планираних у периоду до шест месеци после
обављеног првог прегледа заказиваће се у одговарајућој амбуланти Клинике.
ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНТКИЊА
1. У Хитној гинеколошкој амбуланти примаће се без заказивања пацијенткиње са
хитним гинеколошким стањима.
2. У Општој гинеколошкој амбуланти и амбулантама за ултразвучну и
колпоскопску дијагностику истог дана ће бити прегледане:
- све пацијенткиње заказане за одређени датум од стране изабраног гинеколога
из Дома здравља или заказане за контролни преглед од стране специјалисте
клинике
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- све пацијентиње са приоритетним упутом (са важењем од 24 сата)
- остале пацијенткиње са електронским упутом без термина или са старим
упутом биће примљене истог дана уколико постоје слободни термини за
преглед или ће им преглед бити заказан у одговарајућој амбуланти у првом
слободном термину
3. У Специјализованим амбулантама и саветовалиштима примаће се:
- пацијенткиње заказане за одређени датум од стране изабраног гинеколога из
Дома здравља пацијенткиње са електронским упутом или са старим упутом
са или без термина и заказане за контролни преглед за одређени датум од
стране специјализоване службе Клинике биће примљене истог дана уколико
постоје слободни термини за преглед или ће им преглед бити заказан у
одговарајућој амбуланти у првом слободном термину (стерилитет,
гинеколошко-онколошки конзилијум, гинеколошка ендокринологија и друге
амбуланте)
- перинатолошки пацијенти ради специјалистичког прегледа, са електронским
упутом или са старим упутом са или без термина и заказане за контролни
преглед за одређени датум од стране специјализоване службе Клинике биће
примљени истог дана уколико постоје слободни термини за преглед или ће
им преглед бити заказан у одговарајућој амбуланти у првом слободном
термину
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