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УПУТСТВО ЗА САНАЦИЈУ ЗУБА ПОД ОПШТОМ АНЕСТЕЗИЈОМ 

 
Уколико преглед пацијента из техничких и/или практичних разлога 

није могуће обавити у Центру, може га обавити стоматолог у месту 
становања пацијента. Стоматолошки преглед је важан због планирања 
обима интервенције и дужине њеног трајања.  

Пре санације зуба под општом анестезијом потребно је прибавити 
следеће лабораторијске анализе и налазе: 

1. комплетна крвна слика: Ер, Ле, Хб, глукоза, уреа, 
креатинин, На, К, Ле формула, МЦВ, МЦХ, МЦХЦ, СЕ, 
АСТ, АЛТ 

2. вирусолошки налази из крви на хепатитис Б, хепатитис Ц и АИДС 
3. анализа на COVID 19 
4. време крварења и време коагулације 
5. ЕКГ 
6. преглед мокраће 
7. ортопантомографски снимак 

 
На основу ових налаза, као и на основу анамнезе и детаљног 

физикалног прегледа, лекар који води основно обољење (педијатар за 
децу, а кардиолог-интерниста за одрасле пацијенте), даје мишљење  да 
ли се стоматолошка интервенција може обавити под општом анестезијом 
или је потребна додатна припрема. Сагласност мора бити у писаној форми 
и оверена факсимилом. 
 

ОБАВЕЗНО НА УПУТУ НАПИСАТИ ДИЈАГНОЗУ И ШИФРУ ОСНОВНЕ 
БОЛЕСТИ. 

 
За пацијенте млађе од 18 година, родитељи или старатељи дужни 

су да пре него што дођу, закажу преглед на бр. телефона 011 2684 581 или 
011 2684 944, сестра Милка Пушоња. Недељу дана пре заказане 
интервенције, потребно је потврдити долазак. 

За пацијенте старије од 18 година, родитељи или старатељи 
дужни су да пре него што дођу, позову бр. телефона 064/8980076, како би 
заказали преглед.  

Недељу дана пре заказаног термина интервенције, родитељи су 
дужни да са дететом (пацијентом), са одговарајућим налазима и 
мишљењем лекара и комплетном документацијом дођу у Центар за 



стоматолошко збрињавање особа ометених у развоју у улици др Суботића 
11, Клиника за дечју и превентивну стоматологију, од 9-11 часова (уторак, 
среда, четвртак, петак), ради конзилијарног прегледа од стране 
анестезиолога и ординирајућег лекара.  

 
Уколико не дођете на конзилијарни преглед са комплетним налазима 

(недељу дана пре интервенције) од 9-11 часова, сматраће се да сте 
одустали од интервенције и У ВАШ ЗАКАЗАНИ ТЕРМИН ПРИМИЋЕ СЕ 
СЛЕДЕЋИ ЗАКАЗАНИ ПАЦИЈЕНТ!!! 

 
 
Уколико се пацијент непосредно пре обављања интервенције 

разболи (прехлада, температура...) интервенција у општој анестезији се не 
може извести, па се моле родитељи или старатељи да откажу 
интервенцију (што је могуће пре), како би у том термину могло бити 
обављено збрињавање другог лица. 

 
Пацијент не сме да једе и пије, пре интервенције у општој 

анестезији најмање 10 часова. 
Не сме да узима лекове осим по договору са анестезиологом. 

 
Из Дома здравља потребно је прибавити 3 упута: 
1. Упут за дневну болницу (стационарно лечење),Стоматолошки 
факултет (издаје лекар опште праксе из дома здравља) - упут је 
зелене боје 
 
2.а  За пацијенте млађе од 18 година: Упут за лекара  
        специјалисту за Клинику за дечју и превентивну  
       стоматологију, Стоматолошки факултет (издаје  
        специјалиста дечји стоматолог из дома здравља)  
       - упут је плаве боје  
2.б  За пацијенте старије од 18 година: Упут за лекара  
        специјалисту за Клинику за болести зуба,   
        Стоматолошки факултет (издаје стоматолог из дома  
        здравља) - упут је плаве боје. 
 
3. Упут за пратиоца (издаје лекар опште праксе за пратиоце 
одраслих пацијената или педијатар за млађе од 18 година (упут 
зелене боје) – потребна и здравствена књижица пратиоца) 
 

ПАЦИЈЕНТИ БЕЗ ВАЖЕЋЕГ УПУТА ПЛАЋАЈУ УСЛУГЕ 
ПО ЦЕНОВНИКУ 

 
  



 
НА ДАН ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

 
Пацијент не сме ништа да једе ни да пије, нити сме да узима било какве 
лекове. 
Уколико пацијент узима неку терапију НЕОПХОДНО је консултовати се 

о њеном узимању на дан конзилијарног прегледа са анестезиологом др 
Рајком Милосављевићем или др Наташом Ћурчић (Клиника за 
максилофацијалну хирургију у улици др Суботића 4,  Београд 011/2685-064). 

У противном пацијент може бити враћен непосредно пре интервенције. 
Са сваким пацијентом мора доћи здрав пунолетан пратилац, који ће 

бити упознат са детаљима о постанестетичком понашању пацијента. 
Пацијенти посебно они из унутрашњости ОБАВЕЗНО треба да долазе 

личним возилом или болничким колима. 
Никако не треба долазити јавним превозом (аутобус,воз) због стања 

пацијента након опште анестезије. 
 

 
 

НАКОН ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 

У дневној болници пацијент остаје најмање 2 сата, према потреби 
дуже, а уколико анестезиолог одреди, пацијент може бити примљен и у 
стационар Клинике за максилофацијалну хирургију ради даљег лечења. 

Пацијент напушта дневну болницу када АНЕСТЕЗИОЛОГ одреди. 
Особа оперисана у општој анестезији не сме да једе ни да пије 

најмање 2 сата после буђења из анестезије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознат са садржајем упутства  

 

Потпис родитеља или старатеља 

 
У Београду,   _____________ 
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