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Odd. za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke 
 

Osebni podatki:                                                          Datum sprejema: 

 
 
Prostor za nalepko 
 
 
 
 
 

 
1. NAMEN:  

• sistematičen opis mehanizma poškodbe,  

• popis opečenih področij telesa, 

• ocena globine opekline,  

• sistematične smernice za zdravljenje opečenca od prihoda v Splošno bolnišnico Celje do 
konca akutne faze,  

• smernice za odločitev o morebitni premestitvi v drugo ustanovo ali  

• za odstop od zdravljenja in zgolj simptomatsko podporo. 
 
2. CILJI: varno in uspešno vodenje zdravljenja opeklin skozi akutno fazo do odločitve o 

morebitnem operacijskem zdravljenju ali nadaljevanju konzervativnega zdravljenja. 
 
3. POTREBNI VIRI:  

• oprema sprejemne kirurške ambulante in standardne operacijske dvorane,  

• vazelinska gaza vseh velikosti, tudi v zvitku,  

• obvezilni material vseh velikosti,  

• fiziološka raztopina, Ringer laktat,  

• sveža zmrznjena plazma,  

• raztopina 20% albumina,  

• koncentrirani eritrociti. 
 
4. KAZALNIKI KAKOVOSTI:  

• opekline brez okužbe,  

• urejen elektrolitski status,  

• kardiorespiratorna stabilnost.  
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5. POSTOPEK: 
Datum:                                            SPREJEMNA AMBULANTA:  IZPOLNI SPREJEMNI ZDRAVNIK 
 1. dan: poškodba in sprejem o

p
o
m

b
e
: 

mehanizem in kraj 
poškodbe 

�  v zaprtem  prostoru 
 
�  v odprtem prostoru 

�  vrela voda 
�  oparina  
�  vrela maščoba 
�  vroče telo 
�  eksplozija plina      
�   plamen             
 

�  električna opeklina 
�  kemična opeklina:   

• kislina 

• lug 
�  neznano 
 
� drugo_________________ 

�  v službi 
�  doma 

�  prometna nesreča    
�  pri športu 

�  v šoli 
�  drugo ________________ 

površina opečene 
kože 
 

 
 
površina: 
 
_________% 
 
povrhnje: 
 
_________%  
 
globoke: 
 
_________%  
 
 
 
legenda: 
 
površno: 

 
 
globoko: 
 
 
 

 
                 levo                                   desno 

trup in vrat 38% 
 
roka 2,5 % 
 
bedro 9,5 % 
 
noga in zadnjica 
19% 
 
krača 6,5% 
 
stopalo 3% 
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mentalni status �  komunikativen 
�  orientiran  
�  bister 

�  zmeden 
�  apatičen  
�  pijan 

�  drugo: 
 
_______________________________          

o
p
o
m

b
e
: opeklina dihal ožgane vibrise �  da �  ne stridor �  da �  ne 

saje v ustih, izpljunku �  da �  ne vgrezanje supraklavikularnih lož  �  da �  ne 

eritem žrela �  da �  ne tahipnea �  da �  ne 
hripavost �  da �  ne saturacija O2                      % 

kisik gorenje v zaprtem prostoru -> 10-12 l O2/min na masko dokler ni dokaza, da je  pO2 > 10.5 kPa in 
pCO2< 6.5 kPa, vzeti PAAK 

intubacija stridor, tahipnea, hripavost, ugrezanje supraklavikularno, pO2 < 8 kPa 
zaščita proti 
tetanusu 

cepljen pred                               < 5 leti -> �  ničesar  
5 – 10 leti -> �  Tetanol 

> 10 leti in neznano kdaj  -> �  Tetanol + Tetabulin 
pridružene 
poškodbe 

 RTG, UZ, CT  
 poškodbe   __________________________________________ 

premestitev po 
posvetu s 
plastikom 

- povrhnja dermalna in bolj globoka opeklina > 30%  
- potrebna je bila intubacija        �   1.    opeklinski oddelek KC Ljubljana  ℡: 01 522 28 83 

        2. odd. za plastiko Bolnišnice Maribor ℡: 02 321 14 62 
opustitev 
oživljanja 

� globoka opeklina 80% in več 
� bolnik starejši od 75 let z globoko  
  opeklino > 50% 

- 5% glukoza 500 ml, če je žila dostopna 
- Dolantin ali morfij  
- miren prostor, po želji s  svojci 

tekočina in hrana 
per os 

- opekline < 10% 
- opekline 10 -15 % kombinacija infuzijske terapije in vnosa tekočin per os 

infuzijska terapija 
 
1-2 IV kanala 

- opeklina > 15% 
- opečen obraz, težave s pitjem 
- starejši od 65 let 
- bolnik zmeden, ne sodeluje 
- prisotna spremljajoča obolenja obtočil, 
  dihal, sečil, prebavil 

okvirno Ringer laktat  3 ml/kg% opekline 
titriranje  glede na izločanje urina 
plazma          0,5 ml/kg% opekline 
 
Ringer Laktat (ml):___________________ 
 

zdravila analgetika, blokator protonske črpalke, antacid (če je v anamnezi ulkusna bolezen) 
 

EKG obvezno pri vseh sprejetih opečencih 
konzilij IPP vse električne opekline + monitoring EKG 24 ur 
RTG pc globoka opeklina > 20%, dihalna opeklina, obolenja dihal v anamnezi, starost > 60 let 
laboratorijski 
izvidi 

- hemogram,  
- elektroliti, albumen,  
- el. opeklina � mioglobin 

- retenti  
- beljakovine, 

- krvna grupa  
  obvezno pri vseh     
  sprejetih 

glede na obolenja v 
anamnezi še jetrni testi, 
koagulogram  

PODPIS SPREJEMNEGA ZDRAVNIKA: 
 

DATUM: 
 

URA: 
 

V OPERACIJSKI DVORANI:   IZPOLNI OPERATER 

toaleta mehurji odstranjeni       � da   � ne esharotomija                 � da   � ne   
(kliči plastika) 

o
p
o
m

b
e

: 

običajno: vazelinska gaza, obkladek, povoj 
stara, vneta opeklina: Dermazin       

urinski kateter - če uvedemo IV terapijo 
- opečeno področje spolovil 

PODPIS OPERATERJA: 
 

DATUM: 
 

URA: 
 

NA ODDELKU:     IZPOLNI ODDELČNI ALI DEŽURNI ZDRAVNIK 

merjenje količine 
urina 

- če je vstavljen urinski kateter - urna diureza  
- ciljna diureza odrasli: 0.5 mL/kg/h   

o
p
o
m

b
e
: 

   

nazogastrična 
sonda 

- če je opeklina >20% 
- hraniti začnemo z majhnimi količinami tekoče hrane za enteralno prehrano 6-8 ur po poškodbi 

konzilij - opeklina obraza  +  poškodba očesa  D   /   L 
- eksplozija            + sum na neodkrite poškodbe 
- eksplozija            +  poškodba sluha  D   /   L 
- tekočinsko oživljanje neuspešno           � 

� okulist 
� travmatolog 
� otorinolaringolog  
� anesteziolog -> CVK - meritev CVP � 

premestitev                                          potrebno vstaviti Swan-Ganzov kateter                            
kontrola 
laboratorijskih 
izvidov 

 štiri ure po začetku zdravljenja:                    � vsi opečenci  hemogram + elektroliti 
- električna opeklina                                      � mioglobin 
- gorenje v zaprtem prostoru in opekline dihal � PAAK 

PODPIS ODDELČNEGA ZDRAVNIKA: DATUM: 
 

URA: 
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Datum:                                                         NA ODDELKU:     IZPOLNI  ODDELČNI ZDRAVNIK 
 2. dan o

p
o
m

b
e
: 

kontrola 
laboratorijskih 
izvidov 

- hemogram 
- elektroliti 
- retenti 

- celokupne beljakovine 
- albumin 

- koagulogram 
-  jetrni testi 

preveza ponovna ocena površine in izgleda opeklin 
infuzijsko 
zdravljenje  

50% volumna Ringer laktata iz ocene za prvih 24 ur + 5% glukoza kolikor je potrebno do ciljnega 
volumna urina, plazma ali albumini glede na laboratorijske izvide 

hranjenje per os 
ali po sondi 

glede na morebitna osnovna obolenja ustrezna dieta + beljakovinski dodatki 

konzilij  - tekočinsko oživljanje neuspešno -> anesteziolog -> CVK - meritev CVP 
premestitev                                          <- potrebno vstaviti Swan-Ganzov kateter 
nadaljevanje 
zdravljenja 

operacija   konzervativno zdravljenje 

PODPIS ODDELČNEGA ZDRAVNIKA: 
 

DATUM: 
 

URA: 

 
 
6. ZAPIS ODKLONOV 
 
 Načrtovani rezultati oskrbe: 

 
IZPOLNI ODPUSTNI ZDRAVNIK 

Opombe o možnih omejitvah ob sprejemu, 
razlogi za odstope od klinične poti in ukrepi: 

Ocena: 
 

 
mentalno zdravje Bolnik je v optimalnem mentalnem stanju.   

� da     � ne 
prehrana in 
ravnovesje 
tekočin 

Bolnik je primerno hranjen, v tekočinskem in 
elektrolitnem ravnovesju. 

 
 

� da     � ne 

IV terapija Bolnik ni imel težav zaradi IV terapije.   
� da     � ne 

izločanje Izločanje blata in urina normalno.   
� da     � ne 

konziliarni 
pregledi 

Konziliarni pregledi so bili opravljeni v 2 urah 
od izstavitve napotnice. 
 

  
� da     � ne 

 
zdravila  Zdravila, ki jih bolnik redno jemlje, so 

dokumentirana in zapisane morebitne 
alergije. 

 
 

� da     � ne 

preiskave in testi Vse naročene preiskave in testi so bili 
narejeni takoj. 

  
� da     � ne 

nega ran Opečena mesta so ustrezno pokrita. 
Nikjer ni infektov. 

  
� da     � ne 

izobraževanje 
bolnika 

Bolnik je sposoben izraziti razumevanje 
naslednjih pojmov: 
- povrhnja in globoka opeklina 
- urinski kateter (če ga rabi) 
- infuzija 

 

 
� da     � ne 

ZDRAVNIK, KI POŠKODOVANCA PREDAJA: 

PODPIS ZDRAVNIKA: 
 

DATUM: 
 

URA: 
 

ŽIG: 
 

 

 


