Patient care after discharge from the ambulatory surgical center.
Starostlivosť o pacientov po prepustení z ambulantných chirurgických centier
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Dôležitý a často zabúdaný aspekt pooperačnej starostlivosti nastane po prepustení
pacienta z ambulantného chirurgického centra. Viac ako 60% zo všetkých chirurgických
procedúr sa udeje na ambulantnej báze, čo má za následok, že nasledujúca
profesionálna starostlivosť je poskytovaná ambulantnými sestrami. V pooperačnom
období sa môže u ambulantných pacientov vyskytnúť množstvo problémov a komplikácií,
ktoré súvisia s anestéziou a operáciou. Tento článok rozoberá dôležité pooperačné
komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť po prepustení a rozoberajú sa možnosti ich
riešenia. Informácie obsiahnuté v článku sú cenné najmä pre tých, ktorí informujú a
robia poučenie pacientov zamerané na ich aktívnu účasť na bezproblémovom
pooperačnom priebehu.
OBJECTIVES: Závery a fakty obsiahnuté v tejto práci by mohli pomôcť:
1, rozpoznať dôležité pooperačné komplikácie po prepustení z ambulantného zariadenia
samotným pacientom, pomocou presných inštrukcií pre pacienta, ktoré dostane po
prepustení, čím sa má naviazať na pooperačnú starostlivosť už v domácej starostlivosti;
2, súčasne sa rozoberá management možností dostupných na liečbu komplikácií po
prepustení;
3 stanoviť incidenciu špecifických komplikácií po prepustení z ambulantného zariadenia a
určiť možnosti ako to môže ovplyvniť pacientovu spokojnosť s chirurgickou skúsenosťou;
4 rozpoznať príznaky a symptómy komplikácií po prepustení; and
5 identifikovať rizikové faktory of pacientov súvisiace so vznikom špecifických
komplikácií v pooperačnom období.
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